Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další rok je za námi a jsou tu opět nejkrásnější svátky v roce a to vánoce. I tento rok byl pro nás
úspěšný a podařilo se nám realizovat hodně naplánovaných projektů. Krátce představím velké
projekty, které jsou hotové - Výměna výtlakového potrubí od vodojemu v Podhoře v délce 300m s
dotací od Jihočeského kraje 146.937 Kč, položení nového asfaltu na místní komunikaci směr hřiště
s dotací od Jihočeského kraje 220.000 Kč a rekultivace veřejně přístupné cesty v Nesměni s dotací
od Jihočeského kraje 355 256Kč. Celková cena za tyto projekty byla 1.126.510 Kč a dotační
příspěvek činil 722. 193 Kč. Ještě nesmím zapomenout na vybudování nových záchodů na našem
hřišti. Za ty chci poděkovat našim hasičům, kteří se podíleli na jejich stavbě. A co připravujeme na
další rok. Máme úspěšně podanou žádost o dotaci na nákup nového traktoru a žádost o dotaci na
vybudování víceúčelového hřiště v Ločenicích. Dále plánujeme vybudovat nový vrt na pitnou vodu
a položit 400 m nového vodovodu ve staré cestě směr Svatý Jan nad Malší. I zde se začíná intenzivně
stavět a tak je nutné zde vodovod udělat. Připravujeme též projektovou dokumentaci na ČOV
v Nesměni a musíme začít s realizací ZTV v Ločenicích pro novou zástavbu. Pošta v Ločenice je pořád
také hlavní téma a neustále jednáme o odkoupení. Máme zpracovaný nový revizní znalecký
posudek, který jsem odeslal na ředitelství pošty a čekáme jen na vyjádření. Pevně doufám, že se
konečně dohodneme. To jen ve zkratce co se nám podařilo a co připravujeme. Zároveň chci
poděkovat zastupitelům a hasičům za příkladnou práci, kterou provedli pro naší obec. Dále děkuji i
Vám občanům za společnou spolupráci, bez které by to také nešlo. Přeji Vám krásnou vánoční
pohodu, bohatého ježíška a hodně štěstí a zdraví v roce následujícím.
Jaroslav Bína
starosta obce

Posezení s důchodci
Jako každý rok tak i letos se 12.11. 2016 konalo v Kulturním domě v Ločenicích posezení s důchodci.
Opět se sešlo hodně důchodců jak z Ločenic tak i z Nesměně. Obec připravila pro důchodce bohatý
program a také občerstvení. Vystoupily zde děti z Mateřské školy z Ločenic a své umění předvedl i
bubenický soubor WILD STICKS z Českých Budějovic. K tanci a poslechu hrála Malá kapela Pavla
Havlíka. Letos se nám podařilo vybrat od sponzorů 24.300Kč. Tyto peníze jsme všechny použili na
zabezpečení celé akce. Ještě jednou bych chtěl všem sponzorům moc poděkovat, protože bez nich
by bylo těžké vše tak krásně připravit. Všichni se náramně bavili a doufám, že se zase všichni
sejdeme v příštím roce tak v hojném počtu.
Jaroslav Bína

Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích
Dne 27. 12. 2016, se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromečku. Počasí bohužel moc příznivé
nebylo, proto se akce konala v naší hasičárně. K poslechu byla živá hudba pod vedením manželů
Tlapových. Hráli a zpívali jsme vánoční koledy. Podával se už tradiční vánoční punč a ovocný čaj. Pro
děti byla připravena „Ježíškova schránka“, do které mohly vložit svá vánoční přání. Dále pro děti
byla připravena výroba adventního kalendáře. Kdo měl chuť, tvořil adventní kalendář, zpíval
vánoční koledy nebo jen popíjel vánoční punč a užíval si atmosféru přicházejících Vánoc. Nakonec
jsme všichni společně rozsvítili vánoční stromeček a další výzdobu na vesnici. I přes nepříznivé,
deštivé počasí se akce velice vydařila. Teď nastává ten krásný čas, kdy si můžeme užívat okamžiky
vyzdobené vesnice.
Za celou kulturní komisi přeji krásné a hlavně klidné Vánoce.
Martina Bínová

Mikulášká nadílka
I v Ločenicích proběhla v pondělí 5.12.2016 od 17:00 hod „Mikulášská nadílka“. Letos se vše
odehrálo v místím sále KD. Mikuláš a andělé vydávali poslušným dětem nadílku, kterou opět
připravil Obecní úřad. Na oplátku děti řekly básničku a zazpívaly písničky. Mikuláš s čerty navštívil i
několik rodin, které se nemohly přijít podívat a odměnil děti u nich přímo doma. Sešlo se opět
mnoho rodin s dětmi a i občanů, kteří se přišli pouze podívat a podpořit celou akci. Chtěl bych
poděkovat předsedkyni kulturní komise Martině Bínové za celoroční organizaci všech obecních akcí
a všem, kdo jí pomájí. Čerti jsou schovaní za komínem a těší se zase na příští rok.
Jaroslav Bína

Podzim ve znamení myslivosti
S nástupem mrazivých podzimních dní započala myslivcům starost zejména s přikrmováním zvěře.
Zvěř spárkatá je v místní honitbě přikrmována celkem ve třinácti krmelcích, do nichž je zakládáno
kvalitní seno a oves. U žádného krmného zařízení nesmí chybět ani slanisko, k zajištění
dostatečného množství minerálních látek. Občasnými návštěvníky krmelců jsou také zajíci polní,
jejichž populace v okolí Nesměně mírně vzrůstá, navzdory zdevastovanému lesnímu a lučnímu
porostu díky „černým kopáčům vltavínů“. Po delší době je možné zahlédnout několik kusů koroptví,
jejichž možné uhnízdění a rozmnožení je přáním všech myslivců.
Počátek listopadu bývá pro většinu
myslivců spojený se svátkem sv. Huberta,
který připadá na třetí den tohoto měsíce.
V roce 2013 byl v okolí Nesměně
tamnějšími myslivci vystavěn pomník
věnovaný právě svatému Hubertovi.
Každým rokem touto dobou se tak vydávají
myslivci společně s ostatními občany
k pomníku směrem k Větrné Hůrce, aby
uctili památku patrona české myslivosti,
ale také vzpomněli na bývalé členy
mysliveckého spolku, kteří se podíleli na
rozvoji myslivosti v naší obci. Letos se akce zúčastnil i pan farář P. Mgr. Jan Mikeš, který pohovořil
o světcově životě. Nakonec se všichni přítomní sešli u ohniště, kde bylo připravené občerstvení.
Václav Capl

Podzim ve znamení myslivosti
Poslední listopadovou sobotu se jako
vždy konala v Nesměni naháňka na
černou zvěř a škodnou. I když se na
výřadu žádný štětináč neobjevil, nesla se
celým dnem dobrá nálada. Jinak tomu
nebylo ani večer, kdy se všichni myslivci,
střelci i honci, přesunuli do sálu bývalé
školy. Nechyběl ani tradiční myslivecký
soud, po jehož ukončení hrála k tanci a
poslechu dechová hudba Flamendři.
Václav Capl

Výlov rybníka „Lipno“ v Nesměni
Dne 17. listopadu se konal výlov rybníka „Lipno“,
kde se i přes nepřízeň počasí sešel velký počet
návštěvníků. Lákavá byla nejen možnost zakoupení
čerstvých ryb, ale také připravená ochutnávka
rybích specialit přímo na hrázi rybníka. Bylo možné
ochutnat například klasického kapra po
novohradsku, pečenou štiku, či amura. Hojně
prodávanou rybou byl také tolstolobik, kterého si
všichni odnášeli domů k vyuzení.
Václav Capl

Příběh vánočního stromu
Celý příběh začíná na počátku 70. let, kdy p. Jan Šindelíř
z Nesměně vysadil do rohu svého sadu za stavením 30-40
cm vysokou sazenici douglasky. Jak čas plynul, strom rostl,
sílil a jeho kořeny prorůstaly pod kamennou zeď, v jejíž
těsné blízkosti byl před léty zasazen.
V několika posledních
létech začal již vzrostlý
vysoký strom přinášet
svému majiteli starosti,
neboť za silného větru
hrozilo jeho zlomení.
Protože je p. Šindelíř
členem Nadačního fondu
v Nesměni, který má
mimo jiné za úkol chránit
sakrální památky v obci a
protože v těsné blízkosti
stromu byla umístěna
historická boží muka, která by mohla být pádem stromu
poničena, rozhodl se strom porazit.
Nápad darovat strom na výzdobu města vznikl během léta, kdy p. Šindelíř oslovil paní Jaroslavu
Šporclovou, zastupitelku města České Budějovice. Magistrát města obdržel celkem tři nabídky
týkající se daru v podobě vánočního stromu a tak zprvu pouze odpověděl s poděkováním za
nabídku. Teprve až koncem října se majiteli ozval p. Ladislav Laluch z Lesů a rybníků města ČB
s dotazem, zda strom ještě stojí, neboť dva nabízející
své nabídky odřekli. Pátého listopadu se přijeli
Budějovičtí na strom osobně podívat. Nezbývalo nic
jiného, než podat žádost k jeho poražení na obecním
úřadě, bez níž nelze tento strom, rostoucí mimo lesní
porost, porazit.
Samotné porážení se konalo dne 20. listopadu
v dopoledních hodinách, kdy byl strom opracován, za
pomoci jeřábu naložen na nákladní automobil a
převezen do Českých Budějovic. Tam byl na náměstí
Přemysla Otakara II. nainstalován a ozdoben. Jestli však
jeho úpravami a výzdobou spíše utrpěl, můžete
posoudit sami.
Václav Capl

Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
Začal adventní čas, blíží se vánoční svátky, čas pohody,
klidu, nadělování dárků. Proto jsme zahájili advent
slavnostním
rozsvícením
vánočního
stromu
v Nesměni. To se uskutečnilo 27. 11. 2016 v 17:00 hod
před bývalou školou. Rozsvícení stromku se ujal pan
místostarosta Petr Doucha. Vánoční atmosféru
podtrhl podávaný punč, který připravily místní ženy.
Pro naše nejmenší byl připraven i „dětský“ punč.
Zaplněné prostranství před bývalou školou přímo
vybízelo k setkání a popovídání s přáteli. K této
příležitosti neodmyslitelně patří koledy, které
příjemně navodily vánoční atmosféru a přivítaly blížící
se Vánoce. Jelikož měla slavnost velice příznivý ohlas,
chtěli bychom, aby se stala tradicí.
Lenka Kohoutová

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Po náročném měsíci září, kdy si nové děti zvykaly na první odloučení od rodičů a seznamovaly se s
tím, jak to chodí v mateřské škole, se u nás udála spousta akcí a činností.
Starší děti přivítaly na obecním úřadě sedm nových občánků, pro které si připravily krátký kulturní
program složený z básniček a písniček. Ke konci září jsme také jeli na zájezd do divadla v Trhových
Svinech, kde nám zahráli pohádku Princ Bajaja. Jeli jsme autobusem společně s Mateřskou školou
ve Sv.Janě n/M. Se zmíněnou mateřskou školou jsme také jako každoročně jeli do FunParku Panda
v Č. Budějovicích, kde se nám náramně líbí a minimálně dvakrát ročně Pandu navštívíme. Na podzim
nás potěšilo svou návštěvou divadlo Kapička, které pro nás zahrálo pohádku O Honzovi a
Čertovskou pohádku a také divadlo Máma a táta, za kterým jsme se vypravili do školy ve Sv.Janě
n/M. a kde pro nás zahráli pohádku Šípková Růženka.
Jako každý rok pořádáme na začátku
školního roku akci pro rodiče a děti –
podzimní tvoření na dvorku MŠ, pokud
to počasí dovolí. Letos se počasí s námi
příliš nekamarádilo a tak děti a rodiče
tvořili ve třídě. „Jablíčkový den“, jak
jsme jej nazvali, se všem moc líbil,
projevila se velká kreativita rodičů a
hlavně jejich dětí i starších sourozenců.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Konec měsíce října je spojen se
svátkem Halloween. Děti mají rády
převlékání do masek a různých šatů a
obleků a vždy si den plný strašidel, her
a zábavy velmi užijí. Kromě toho byl
konec října ve znamení nácviku
programu na vystoupení pro seniory v
sále místní restaurace. Letos jsme
vystoupení
přizpůsobili
našemu
projektu, tedy písničky a tanečky na
téma: „Les a zvířátka v lese“. Děti u
mikrofonu byly bezprostřední a všem
se vystoupení líbilo.
Než se nadějeme, je tu konec
listopadu a začátek adventního
času. Dění a nálada ve školce je
sváteční, ale i napjatá, to když k
nám zavítal Mikuláš, anděl a čert.
Děti zazpívaly a zatančily čertí
tanec a všechny hodné děti, a to
jsou skoro všechny, dostaly
mikulášskou nadílku. V prosinci
nezapomínáme ani na nadílku
pro ptáčky a pro lesní zvířátka a
přineseme jim semínka a další
zvířecí dobrůtky.

Stejně jako loni se naše školka zúčastnila celonárodní akce Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi.
Akci podpořil Obecní úřad v Ločenicích a rodina Nedorostova, kterým patří náš dík. Adventní čas
se nesl v duchu vyrábění, zpívání koled, recitování a přípravy na „Vánoční mejdan“, na kterém si
posedíme s dětmi a jejich rodiči u punče, vyrobíme třeba něco hezkého, něco vánočního, něco
voňavého, něco dobrého a něco z lásky. A také si zazpíváme koledy u vánočního stromku. Štědrý
den jsme ve školce očekávali trochu s předstihem, aby si děti stačily pohrát s novými hračkami,
které jim Ježíšek nadělil.
Za spolupráci a podporu naší mateřské školy děkujeme Obecnímu úřadu v Ločenicích a rodičům.
Poděkování za celoroční práci patří našim kolegyním paní Caplové a paní Soukupové.
Přejeme vám všem radostné Vánoce a požehnaný rok 2017.
Olga Becherová, Zdeňka Hudecová

Slovo výboru NATURA Nesměň
Tak to je to, oč tu běží. VLTAVÍN. O historii vzniku Vltavínů se nebudeme zmiňovat. Nás zajímá
současnost. Pro někoho nepředstavitelný zdroj příjmů, pro někoho dobrý zdroj přivýdělku, pro
někoho sběratelská hodnota a studijní materiál. Pro majitele pozemků a lidí, kteří mají vztah
k místům, kde se Vltavíny vyskytují ZELENÉ ZLO.

Vltavíny se vyskytují v oblasti Netolic, Vrábče, Chlumu nad Malší, Besednice, Nesměně, Dobrkovské
Lhotky, Slavče. Všude v těchto místech mají místní obyvatelé problémy s firmami, kterým snadno
získané bohatství zaslepuje oči a černými kopáči, kteří neváhají riskovat své zdraví a životy při
dobývání zeleného zlata za vidinou snadného výdělku.
Rozkopané lesy pole, louky, všude tam, kde by mohl kousek zeleného skla být.

Slovo výboru NATURA Nesměň
Státní správa podle nás nekoná, tak jak by měla a mohla. Policie tvrdí, že dělá vše co je v jejich silách,
že za vše může nedokonalost zákonů. Jsou špatné zákony?
Při legální i nelegální těžbě dochází k obrovským daňovým únikům, škodám na životním prostředí a
nabalování další trestné činnosti. Jen namátkou. Při provozování linky na Vltavíny na okraji Besednic
došlo k zanesení rybníka Čertovka kaly z čištění zeminy, kameniva
a písku při dobývání Vltavínů. Aby majitel uvedl rybník do
původního stavu, zaplatil by 15 miliónů Kč za rekultivaci. Viník?
Žádný. Ale lidé, kteří firmu provozovali, jedou vesele dál.
Současná pískárna u Chlumu nad Malší je též časovaná bomba.
Kaly z čištění odcházejí do Římovské přehrady, která je
zásobárnou pitné vody pro České Budějovice. V okolí se nedá
pořezat strom, jak je prach doslova zaryt do kůry a při větru jsou
prachové oblaky vidět na kilometry daleko. V odpoledních a
večerních hodinách se zde schází černí vltavínáři, kteří se snaží
také přiživit.
Žádost o geologický průzkum, pro nás nebývalého rozsahu,
v okolí Nesměně, chování černých kopáčů, nerespektování
žádných norem slušnosti, natož zákonných norem nás evokovali k založení spolku NATURA Nesměň
z.s.. Pokusme se o nápravu desítky let páchaných škol na životním prostředí v našem okolí.

Nechceme se přít se státní správou a policií České republiky, ale naopak spolupracovat s nimi.
Máme politiky, kteří o nás vědí jednou za čtyři roky, když nás potřebují. My je potřebujeme dnes,
tak pojďte s námi to říci všem. Chceme jen skromně žít, hospodařit na pozemcích našich předků a
našim potomkům přenechat krajinu pokud možno v lepším, ale zdaleka ne horším stavu.
výbor NATURA Nesměň, z.s.

Listujeme obecní kronikou
Kronika byla založena r.1924 V té době byl ve vsi starosta Jan Hanzalík. Kronikářem byl ustanoven
Tomáš Vaněček.
V té době přináležela k obci Ločenice též osada Sv.Ján“ a jednota „Pod horou“.
Roku 1923 vydalo ministerstvo vnitra vyhlášku, podle níž se Ločenice dělí na obec Ločenice a obec
Sv.Ján. Pošta je však jen ve Velešíně.
V naší obci byly dva hostince, dvě prodejny tabáku a dva obchody se smíšeným zbožím. Je zde též
jeden pekař. Většina obyvatel se živí polním hospodářstvím. Část obyvatel z jara odjíždí do světa,
jako zedníci a tesaři.
V obci se křižují dvě okresní silnice. Vedou do Českých Budějovic, Trhových Svinů, Besednic a
Sv.Jánu. Při cestě do Českých Budějovic byla postavena Boží muka panem Ondřejem Kleinem z č.41.
Kříž stojící poblíž křižovatky byl postaven rodinou Lejšovou z čp.4. Tato rodina postavila i Boží muka
při cestě k Chlumu. Kříž postavený mezi silnicí k Besednicím a do Lazišť nechala postavit rodina
Zemanova. Boží muka postavena na cestě k Jánu byla postavena rodinou Lejšovou. U těchto Božích
muk se vždy zastavil pohřební průvod, kde se modliči modlili a zde také pozvali smuteční hosty na
„truňk“ a skývu chleba.
O vypuknutí války a životě v té době si přečteme příště.
Marta Říhová

COOP JEDNOTA LOČENICE

COOP JEDNOTA LOČENICE – otevírací doba
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

7:00-12:30

Pátek

7:00-12:00 / 13:30-16:30

Sobota

7:00-11:00

Vedoucí: Ivana Vretosová
Tel: 720 948 890 - obchod
Tel: 724 958 005 - vedoucí

Informace pro občany
ORDINACE MuDr. Terezy Seidenglanzové
bude dočasně UZAVŘENA
Z důvodu těhotenství MuDr.Seidenglanzové a následné péče o dítě bude ordinace v Ločenicích
dočasně k 31.12.2016 UZAVŘENA.
Od ledna 2017 se bude ordinovat pouze v Trhových Svinech, kde bude za paní doktorku zástup.

Ordinační hodiny v Trhových Svinech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 13:00
7:30 – 13:00
7:30 – 13:00
12:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Termín otevření ordinace v Ločenicích bude včas oznámen.

Obecní prodejna v Nesměni
Obecní prodejna se smíšeným zbožím v Nesměni
ukončení provozu
Oznamujeme občanům, že obecním prodejna se smíšeným zbožím v Nesměni, v nájmu p.Aleny
Sýkorové, ukončí k 28.2.2017 provoz.
Paní Sýkorová ukončuje svoji činnost na vlastní žádost a je možné, že prodejna bude uzavřena i
dříve než k poslednímu únoru 2017.
Tímto bych chtěl paní Sýkorové velmi poděkovat za dlouholetý provoz a služby prodejny v Nesměni.
Budeme jednat s Jednotou Kaplice, či jinými zájemci o provozu této obecní prodejny.
Jaroslav Bína

Informace pro občany - ODPADY
Kompletní svozový plán pro rok 2017 :

Ločenice
Nesměň

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

ČTVRTEK

STŘEDA
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

PAPÍR

SKLO

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

KOVOVÉ
OBALY
NA VÝZVU
3.týden
v měsíci

PRODEJ ROČNÍCH ZNÁMEK NA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK
2017 A VÝBĚR POPLATKŮ ZE PSŮ BUDE ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 23.LEDNA 2017 (pouze v úředních hodinách).
PRODEJ ZNÁMEK A VÝBĚR PO POPLATKŮ ZE PSŮ V NESMĚNI
BUDE VE ČTVRTEK 26.LEDNA 2017 V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY
(14:00-17:00)
PŘIPRAVTE SI, PROSÍM, DROBNÉ. DĚKUJEME

____________________________________________________
ROČNÍ ZNÁMKY Z ROKU 2016 JSOU PLATNÉ DO KONCE ÚNORA 2017.

____________________________________________________
SVOZ BIO ODPADU – ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE - STŘEDA
V roce 2017 bude svoz BIO ODPADU probíhat vždy 1x za 14 dní lichý týden VE STŘEDU.

Termín prvního svozu bude upřesněn.

Informace pro občany
Plán akcí Ločenice: 2016, 2017
31.12.2016
28.01.2017
25.02.2017
18.03.2017

Silvestrovský ohňostroj v Ločenicích – začátek ve 23:30 hod u hasičárny
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
31.12.2016
14.01.2017
28.01.2017
11.02.2017
11.03.2017

Silvestrovský ohňostroj v Nesměni – začátek ve 23:30 hod. ve školní zahradě pod
pergolou
Myslivecký ples – hraje dechová hudba Pěčnovanka, připravena je bohatá
zvěřinová tombola, zahájení – 20:00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Hasičský ples – hraje Malá kapela P. Havlíka, připravena je bohatá tombola,
zahájení – 20:00 hod. Všichni jste srdečně zváni!
Staročeská koleda v Nesměni – programem provází dechová hudba Flamendři a
DJ Jimi
Oslava MDŽ (KD v Nesměni, pořádají Hasiči Nesměň) 20:00 hod, hraje kapela
Pěčnovanka

____________________________________________________

Úřední hodiny v Nesměni od 1.1.2017
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy

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

____________________________________________________
Vánoční přání
Obecní úřad Ločenice přeje všem občanům příjemné
prožití vánočních svátků a v novém roce všechno
nejlepší, hodně zdraví a pohody.

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. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
Služby pro občany
Pošta Ločenice
Tel: 387 962 162

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

K 31.12.2016 ordinace v Ločenicích dočasně uzavřena.

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 14.3.2017.

Eva Koptová
Ločenice 16

Zákusky
Minizákusky

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

Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání
Svatební dorty

* 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

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

