Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
další rok je již minulostí, jaro klepe pomalu na dveře a pro nás je to impuls začít pracovat na
připravených projektech. V minulém čísle zpravodaje jsem Vám nastínil připravované projekty na
tento rok a tak je zjednodušeně představím.
Na plánované workoutové hřiště s fit prvky je podána žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní
rozvoj ČR. Celková cena díla je stanovena na částku 624 070 Kč a požadovaná dotace je 400 000 Kč.
Výsledek bude znám koncem dubna. Tímto se nám rozšíří sportovní areál. V plném proudu je již
příprava druhé etapy zástavby pro mladé. Co se týká nákupu nového dopravního automobilu pro
naší zásahovou jednotku SDH, tak tam jsme také úspěšní a byla nám již schválena dotace ve výši
450 000 Kč. Zažádal jsem ještě o další možnou dotaci na tento projekt Jihočeský kraj. Výsledek bude
znám do poloviny dubna. Výběrové řízení je již vyhlášené a vítěz soutěže bude schválen na našem
dubnovém zasedání ZO. Další, co považuji za velice důležité, je výměna zastaralých a netěsných
dveří a oken v budově občanské vybavenosti č.p. 164, tedy v Jednotě COOP a na Poště Partner
v Ločenicích. Jsou tam obrovské tepelné ztráty a obec se musí chovat ekonomicky. Začne se zřejmě
nejdříve v prostorách Jednoty COOP, protože v části budovy, kde je Pošta Partner budou probíhat
stavební úpravy a podle toho se pak rozhodne i o výměně. Dále zpracováváme dotaci na revitalizaci
obecního rybníka v obci Ločenice na parcele parc.č. 2330/3. Jedná se o odkalovací nádrž, která
sloužila obci v období, kdy ještě nebyla ČOV. Tento rybník se již musí opravdu co nejdříve vyčistit.
Nezapomínáme ani na Nesměň, kde připravujeme jednoduchý projekt na rekonstrukci topení
v budově kulturního domu. Vše je též zastaralé a z části již nefunkční. Pokud to dovolí finance, tak
by se vyměnil i stávající kotel za automatický, ekologický na biomasu a na ořech 2. Tím by měla obec
ve všech svých objektech ekologické vytápění. Dále se pak ještě v Nesměni provedou v prodejně
potravin další stavební úpravy, které též povedou ke zlepšení v celé budově. Počítá se i s opravou
komunikace na Větrnou Hůrku a dalšími opravami komunikací v Nesměni. To bych ale mohl psát
dál a dál. Ještě snad jedna věc, kterou Vám chci sdělit. Rozhodli jsme se, že naši vzkvétající obec
přihlásíme opět do soutěže o Vesnici roku 2018. Tak se uvidí, jak dopadneme. Jinak Vám všem přeji
hodně jarního elánu, pohody a zdaru v tomto roce.
Váš starosta Jaroslav Bína

Betlémské světlo
Slavnost předání Betlémského světla
V prosinci loňského roku se den před
Štědrým dnem sešli dobrovolní hasiči
z České republiky a z Rakouska
v kostele svatého Václava v nedalekém
Velešíně, aby si zde předali plamínek
přátelství – Betlémské světlo míru.
Místo předání Betlémského světla
nebylo zvoleno náhodně, touto akcí
totiž vyvrcholily ve Velešíně oslavy 140.
let
od založení
místního
sboru
dobrovolných hasičů. Slavnosti se účastnilo jako již každoročně velké množství hasičů, tentokráte
se jednalo o více než čtyřicet sborů dobrovolných hasičů
z velešínského okolí, včetně hasičů z Ločenic.
Během slavnosti jsme vyslechli zdravice a poselství od
okresního velitele rakouských hasičů Franze Seitze, starosty
Velešína Mgr. Josefa Klímy, ředitele HZS JČK ÚO Český Krumlov
plukovníka Ing. Pavla Rožbouda a duchovního Mgr. Jana
Mikeše. O příjemnou předvánoční náladu se během večera
postaral velešínský chrámový sbor.
Betlémské světlo jsme přivezli zdárně do Ločenic, naši občané
si ho pak mohli od pana Jaroslava Kyriana odnést dále do svých
domovů.
Jaroslav Fojtl

Tříkrálová sbírka
Letos, tak jako každým rokem jsme vyrazili 6. ledna
na Tříkrálovou sbírku. Počasí bylo v porovnání
s loňským mrazivým dnem krásné. Sešli jsme se
celkem tři skupiny koledníků. V první skupině byli
Roman Veselý, Julie Mročková, Lucie Kyrianová a
dospělý Ivana Kyrianová. Ve druhé skupině Jaroslav
Kyrian, Ondřej Novotný, Pavlínka Berková a dospělý
Pavla Guichenová. A ve třetí skupině pak Gábinka a
Lukáš Tlapovi, Lucie Košíčková a dospělý Jana
Tlapová. Celá Tříkrálová sbírka stojí hlavně na
dárcích. Vám všem, kteří jste do kasiček přispěli, patří velký dík. Částku 14 578,- Kč použije Charita
Velešín na pomoc potřebným.
Ivona Kyrianová

Hasičský ples Ločenice
Tradiční hasičský ples se
konal v Kulturním domě v
Ločenicích v sobotu 20.
ledna 2018. K tanci a
poslechu nám letos poprvé
vyhrávala hudební skupina
TAMARA, se kterou se
setkáme na našem plese i
v příštím roce.
I když sál Kulturního domu
tentokrát nepraskal ve
švech, myslím si, že se ples
vydařil a všichni návštěvníci se dobře bavili. K příjemné náladě přispěla i bohatá tombola.
Na závěr bych rád poděkoval všem podporovatelům plesu, kteří nám přispěli jak věcnými tak
finančními dary.
Jaroslav Fojtl

Masopust Ločenice
Tradiční masopustní koleda
v Ločenicích v sobotu 10.2.2018
dopadla dle našich představ - na
výbornou.
Začalo se kolem osmé hodiny
ranní. Obě koledy si vyzvedly
povolení ke koledování u starosty
obce. Po požehnání od faráře se
vyrazilo koledovat.
Celý den doprovázelo masopustní
průvod několik masek a mnoho
občanů.

Věneček, který završil v sále
restaurace „Pod Ločenickým
vrchem“
celou
letošní
masopustní koledu, proběhl s
obrovským ohlasem a přišlo se
podívat
i mnoho hostů. Chtěl bych
ještě
jednou
poděkovat
především našim hasičům,
kteří mají obrovský podíl na
celém pořádání, a všem
dalším, kteří pomáhali s
přípravou. Všichni se už těšíme
na další rok.
Jaroslav Bína
starosta obce

Dětský karneval
V prvních březnových dnech se v Ločenicích odehrál
dětský karneval. Tento rok k nám trochu netradičně,
zavítal tým klauna Huga! Musím říct, že to bylo
opravdu skvělé odpoledne plné zábavy.
Program byl velice pestrý. Bylo to zábavné
odpoledne, během kterého jsme absolvovali cestu
kolem světa. Nejen, že odpoledne bylo zábavné, ale i
velice poučné. Jsem moc ráda, že jsme do naší
vesnice pozvali klauna Huga s jeho týmem. Bylo to
vážně super!
Účast byla celkem velká, ceny pestré a děti
roztančené. Během celého odpoledne se rozdalo
spousta sladkostí. Doufám, že se Vám akce líbila!
Moc všem děkuji za účast a přízeň, těším se na další akce. Mějte krásné
dny.
Bc. Martina Bínová
Dětský karneval pokračoval maškarním pro dospělé.

Obecní bál Ločenice
I tentokrát 17.03.2018 se
třetí obecní bál v Ločenicích
povedl
podle
našich
představ. Kapela OBZOR,
která u nás hrála poprvé
předvedla
profesionální
výkon a už od začátku
roztančila celý sál. Kolem půl
desáté vystoupila orientální
tanečnice ISMENE se svým
novým číslem, které se jí
náramně povedlo a všechny
zaujala svítícím kostýmem. V
celém sále panovalo napětí,
protože všichni netrpělivě
čekali na hlavní program celého bálu. Kolem půl jedenácté vše vypuklo a proběhlo vystoupení
zpěváků z muzikálu DĚTI RÁJE. Zazněly nejznámější hity Michala Davida a taneční parket se
okamžitě zaplnil do posledního místečka. Po tomto vystoupení proběhlo losování hlavních osmi cen
bálu. Pak pokračovala volná zábava až do pozdních ranních hodin. Jsem rád, že jsme se sešli opravdu
v hojném počtu, a doufám, že
se všem líbilo.
Velké
poděkování patří našim
sponzorům a všem, kdo se
podíleli na přípravě sálu a na
zabezpečení celého bálu.
Jaroslav Bína
starosta obce

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Zima utekla jako voda, ale přesto už všichni toužebně čekáme
na příchod jara. Zimních radovánek jsme si užili dost a dost,
ale hry na zelené trávě, na čerstvém vzduchu, nás lákají
mnohem víc. Dlouhé zimní chvíle jsme si krátili tím, že jsme u
nás hostili různá divadelní představení, výukové a naučné
programy. Třeba v lednu to byl pořad „Co nám létá na
krmítko“ nebo k nám přijel chovatel se sovami a dravci, na
které jsme si mohli sáhnout a vidět je úplně zblízka. Také jsme
zjistili, čím se živí, jak a kde žijí a spoustu dalších zajímavostí
ze života dravců. Dalším naším cílem v zimním čase je už jako
každý rok návštěva našeho oblíbeného FunParku Panda v Č.
Budějovicích, kam jezdíme společně s Mateřskou školou ze Sv.
Jana n/M. V únoru naši předškoláci v rámci výuky navštívili
Hvězdárnu a planetárium a utřídili si své znalosti o planetách
a vesmíru.

Ještě, že zima je také časem masopustů a karnevalových radovánek. V naší školce jsme měli dětský
masopust, který jsme si pěkně užili a v březnu maškarní rej, plný mnoha nápaditých masek i
dětských úsměvů. Spoustu zábavy jsme si letos užili, když k nám přišli klauni Hugo a Fugo, kteří nás
nejen pobavili, ale i poučili a velký potlesk si od dětí vysloužili divadelníci ve školce ve Sv. Jáně, kam
jsme se za divadelním představením pěšky z Ločenic vypravili.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
V březnu byly jarní prázdniny a děti z Ločenic mohly v týdnu od 12.3. do 16.3.2018 docházet do
Mateřské školy ve Sv. Janě nad Malší, takže provoz byl zajištěn. Další rok se vše otočí a zavřeno bude
v MŠ ve Sv. Janě a otevřeno bude mít školka v Ločenicích. Tuto spolupráci máme domluvenou již
léta a vše funguje tak, abychom provoz zabezpečili. Až se po jarních prázdninách setkáme opět
v naší školce, budeme se již pomalu připravovat na oslavy svátků jara – Velikonoce.

V květnu, přesně v úterý 15. května 2018, se koná od 9 hodin v Mateřské škole Ločenice zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání, kde Vás společně s dětmi i zaměstnanci rádi uvítáme a naší školku
představíme.
Olga Becherová, Andrea Bulková
Se sluncem je vždycky prima.
Pryč zmizela vleklá zima.
Odzvoníme s petrklíčem
zimě sluníčkovým klíčem.
HEZKÉ VÍTÁNÍ JARA PŘEJÍ DĚTI A ZAMĚSTNANCI MŠ LOČENICE.

Březen – měsíc knihy
Už je to asi tři roky, co Obecní úřad v Ločenicích otevřel novou knihovnu. Při té příležitosti jsme
zavzpomínali na knihovnice a knihovníka, kteří v knihovně působili. Bohužel jsme zapomněli na
jednu knihovnici, paní Libušku Šítalovou. Tím se jí moc omlouváme.
Naše knihovna je pěkně udržovaná, s bohatou nabídkou knih. Přijďte si také vypůjčit knihu nebo
časopis, bude se vám tam také líbit.
Nově je v naší knihovně k zapůjčení časopis d-Test. Je to český spotřebitelský měsíčník vycházející
od roku 1992, který se zaměřuje na testování výrobků a služeb, a zároveň také poskytuje
poradenství a rady v oblasti práva spotřebitelů a práv prodejců, informuje o nových zákonech,
varuje před nekalými praktikami prodávajících a klamavou reklamou, poskytuje rady
při reklamacích apod. Dále se zaobírá také kvalitou potravinářských produktů, nabízených na
tuzemském trhu. K dispozici je v knihovně celý ročník 2017 a čísla od ledna 2018.
Marie Fojtlová
Hana Lecová

Knihovna Ločenice – budova čp. 86 (Blažkovec), 1. patro
PONDĚLÍ 15:00 – 17:00 hodin

Opět listujeme kronikou
Revoluční události přinesly dvě zásadní změny – zrušení roboty, poddanství a zavedení obecní
samosprávy.
Dne 16. Ledna r. 1919 byla v naší obci zavedena noční hlídka obecní správou, protože se začalo
velmi krást. Každou noc hlídalo 6 mužů z různých domů.
19. února t.r. byl v Ločenicích založen „Všeobecný vzdělávací osvětový spolek Budoucnost.“ V tu
dobu byla i spolková knihovna. Hlavním zakladatelem spolku byl Antonín Soukup, dál zde pracoval
Šimon Klein č.p. 45 a Jan Kadleček č.p. 66. Od založení „Budoucnosti“ se zde hrálo divadlo a
výtěžek sloužil k nákupu knih pro obecní knihovnu.
27.3. t.r. byla v naší obci založena strana sociálně demokratická. I strana lidová byla v tomto roce
založena. Strana republikánská byla založena již před válkou.
V roce 1920 byla vybírána obecní přirážka k daním ve výši 311%.
V obci byla zahájena stavba silnice do Lazišť. Pracovalo tam 20 dělníků, kteří byli nejvíce potřební.
K podpoře v nezaměstnanosti u ženatého dělníka činila odměna 6 korun na den.
30 mužů naší obce zemřelo následkem útrap ve světové válce.
V roce 1921 byla založena strana „Domovina“.
Marta Říhová

Událo se v Nesměni
Požár v Nesměni
V noci na 16. ledna došlo
v Nesměni k rozsáhlému požáru
stodoly u rodinného domu, č.p.
37. Ve stodole měli majitelé
uschováno několik autovraků a
čtyřkolku. Zároveň zde bylo
uloženo několik kanystrů s
chemickými látkami různého
druhu, které rozvoj požáru velmi
urychlily, takže stodola v době
příjezdu hasičů hořela v plném
rozsahu.
Jako první vyjeli k požáru v 0:31
hodin profesionální hasiči ze stanic Trhové Sviny, Kaplice a Český Krumlov, dále zasahovaly jednotky
dobrovolných hasičů z Nesměně, Ločenic, Trhových Svinů, Velešína a Svatého Jána nad Malší
(celkem zasahovalo 7 cisteren).
Ihned po příjezdu jednotek byly zahájeny hasební práce. Zároveň hasiči bránili požáru, aby se rozšířil
na rodinný dům, který stál nedaleko hořícího objektu. Z domu byly evakuovány 4 osoby – zraněná
žena byla převezena ZZS do nemocnice, její tři děti neutrpěly žádná zranění.
Po necelé hodině hašení se jednotkám podařilo dostat požár pod kontrolu. Kompletně byl požár
zlikvidován kolem půl čtvrté ráno. Na požářišti byly nalezeny ostatky mrtvé osoby. Příčiny vzniku
požáru a příčiny úmrtí vyšetřovala na místě Policie. Vzniklá škoda na majetku byla předběžně
vyčíslena na 500 tisíc korun.
Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Hasičský ples Nesměň
Plesová sezóna v Nesměni započala „tříkrálovou“ sobotou 6. ledna. Navzdory nabitému kulturnímu
programu v okolních obcích se v sále místního kulturního domu sešla parta odhodlaných tanečníků,
která si za doprovodu Malé kapely P. Havlíka večer, jak se patří, užila.
Václav Capl

Myslivecký ples Nesměň
V pořadí druhým plesem v Nesměni byl ten
myslivecký, který se konal 20. ledna. Zahájení
proběhlo v osm hodin před nastoupeným
zástupem všech přítomných kolegů myslivců. Vše
probíhalo v duchu starých tradic za doprovodu
trubačů. Hned po zahájení běžel prodej tomboly
v plném proudu a pak nezbývalo, než čekat na
doslova zlatý hřeb večera, losování tomboly. Ta
byla letos opravdu bohatá a všichni si jistě přišli na
své. Největší pozornost byla samozřejmě věnována
zvěřině, mezi níž nechybělo dančí, divočák, zajíci
nebo bažanti. Slavnostním večerem provázela přítomné kapela Pěčnovanka.
Václav Capl

Staročeská koleda
Jako každým rokem zahájili období masopustu na jihu Čech koledníci z Nesměně.
V sobotu
27.
ledna
vyrazili
časně ráno pro
povolení,
aby
mohli
až
do
soumraku bavit
nejen
místní
občany
a
chalupníky, ale i
ostatní
návštěvníky. Na
návsi
nechyběl
stánek
s masopustní
cmundou
a
průvod několika
skupin masek. Večer následoval v sále tradiční věneček. K poslechu a tanci během dne i večer hrála
dechová hudba Flamendři.
Václav Capl

MDŽ Nesměň
I když plesová sezóna s příchodem masopustu pomalu ale jistě skončila, nezapomněli ani v letošním
roce dobrovolní hasiči připravit oslavu svátku mezinárodního dne žen. A tak v sobotu 3. března od
20 hodin vyhrávala v Nesměni kapela Pěčnovanka.

Každá příchozí žena byla obdarována květinou, jak káže dobrý mrav, navíc byla možnost si
pochutnat na kávě se zákuskem. Překvapením večera bylo vystoupení mladých divadelních talentů
z Nesměně, kteří ztvárnili pohádku O Šípkové Růžence (Herecké obsazení, zleva: Sandra Lišková,
Květa a Vlasta Vaněčkovy, Eliška a Terezka Kočerovy, Samuel a Katka Klenkovi, Martina Tomková,
Tereza Perinová a Klára Boháčová, která v době pořízení fotografie obsluhovala hudbu mimo
objektiv).
Václav Capl

Pošta Partner Ločenice
V prosinci 2017 byla v Ločenicích otevřena Pošta Partner.
Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou pošty, poskytuje všechny základní služby, tj. příjem a
výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek, vybrané bankovní
služby, výplatu důchodů, SIPO, prodej poštovních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané
služby, jako jsou například on-line dobíjení předplacených SIM karet, prodej losů okamžitých loterií,
prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku.
Jako přidanou hodnotu toho, že si Obec Ločenice vzala poštu pod svá křídla, je možné vnímat i
skutečnost, že si zde občané mohli od ledna zakoupit roční známky na popelnice a zaplatit poplatek
z držení psa. Během celého roku je stále možné zakoupit jednorázové známky na svoz odpadu.
Novinkou je spuštění terminálu společnosti SAZKA a.s. I na poště v Ločenicích je tedy opět možné
vsadit svá oblíbená čísla Sportky,
koupit los, či se po vsazení do hry
Eurojackpot těšit nejen na výhru,
ale i na „Cestu kolem světa“.

Hana Huličková
Pošta Partner

Pohyb obyvatel v roce 2017
V průběhu roku 2017 se v našich obcích narodilo 8 dětí – 4 děvčata a 4 chlapci. Do obce se
přihlásilo 11 občanů ČR k trvalému pobytu – 7 žen a 4 muži. Odstěhovalo se 17 osob – 12 žen a 5
mužů. Přímo v obci z domu do domu se přehlásil 1 muž. V roce 2017 zemřelo 8 spoluobčanů – 4
ženy a 4 muži.
Narození: 8
Přistěhovaní: 11
Odstěhovaní: 17
Stěhování v rámci obce: 1
Úmrtí: 8
Stav obyvatelstva k 31.12.2017 je 701 trvale bydlících obyvatel.
Z toho:
547 v Ločenicích
154 v Nesměni
Počet obyvatel za poslední 4 roky:
Část obce
Ločenice
Nesměň

Počet obyvatel
k 31.12.2014
505
150

Počet obyvatel
k 31.12.2015
529
152

Počet obyvatel
k 31.12.2016
551
151

Počet obyvatel
k 31.12.2017
547
154

Hana Huličková
podatelna obce

COOP Jednota Ločenice
Otevírací doba:
Pondělí

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

Vedoucí: Ivana Vretosová

Úterý

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

Tel: 720 948 890 - obchod

Středa

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

Tel: 724 958 005 - vedoucí

Čtvrtek

7:00 - 12:00

Pátek

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

Sobota

7:00 - 11:00

Informace pro občany z Nesměně
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy

PONDĚLÍ 18:00 – 19:00 hodin
Budova bývalé školy, č.p. 72 – knihovna.

Knihovna Nesměň

PONDĚLÍ 17:00 – 19:00 hodin
Obecní prodejna Nesměň
Otevírací doba platná od 19.3. do 31.5. 2018
Pondělí
7:00 - 9:30 / 16:00 – 17:00
Úterý
ZAVŘENO
Středa
7:00 - 9:30
Čtvrtek
7:00 - 9:30 / 16:00 - 17:00
Pátek
7:00 - 9:30 / 16:00 - 17:00
Sobota
7:00 - 10:00
Neděle
ZAVŘENO
Provozovatel:
Marap s.r.o.
Nesměň 56
374 01 Trhové Sviny
IČ: 450 22 097

Odpovědná osoba: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.

Obci Ločenice byl předložen výsledek hospodaření Obecní prodejny v Nesměni za rok 2017.
Vzhledem k nízkému obratu je provozování prodejny ztrátové. Většina občanů za prací dojíždí,
avšak ti, kteří nikam pravidelně necestují, jsou za otevřenou prodejnu vděčni. Samozřejmě nelze
nikomu předepisovat místo, frekvenci a už vůbec ne hodnotu nákupu, ale rádi bychom vás touto
cestou povzbudili k nákupům v místní prodejně.
Jaroslav Bína
starosta obce

Informace pro občany
Oznámení o ukončení provozu praktického lékaře v Ločenicích
Oznamujeme občanům, že se MUDr. Tereza Seidenglanzová rozhodla ukončit
ordinaci v Ločenicích. I přes veškerou naši snahu a jednání se nám bohužel
nepodařilo p. Seidenglanzovou přesvědčit o udržení lékařské ordinace
v Ločenicích.
Proběhla jednání i s jinými praktickými lékaři, ale momentálně není nikdo,
kdo by měl zájem v Ločenicích ordinovat. Do budoucna se budeme snažit
jednat s praktickými lékaři o provozu ordinace a zároveň vybudovat novou
bezbariérovou ordinaci v budově pošty.
V současné době je možné telefonicky si objednat pravidelné léky na předpis
u zdravotní sestry ordinace MUDr.Seidenglanzové, která recept předá do
lékárny v budově polikliniky Trh.Sviny, kde si jej může pacient vyzvednout.
V ojedinělých případech může vyzvednutí receptu a léků zajistit Obecní úřad Ločenice.
Jaroslav Bína
starosta obce

Ordinační hodiny v Trhových Svinech:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa (běžná
lékařská péče)

Pouze na objednání

7:00 – 11:30
7:30 (b
– 12:00
7:30 – 12:00
12:00 – 17:00
8:00 – 11:00

11:30 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00
17:00 – 18:00
10:00 – 11:00

Zastupující lékař
MUDr. Jarošová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Sejková
MUDr. Sejková
MUDr. Jarošová

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

Informace pro občany - ODPADY
Svozový plán pro rok 2018 na komunální odpad:
MĚSÍC
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

ZELENÁ ZNÁMKA
SVOZ 52x
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

ČERVENÁ ZNÁMKA
SVOZ 42x
14,15,16,17
18,19,21
23,25
27,29
31,33,35
37,39
40,41,42,43
44,45,46,47,48
49,50,51,52

ŽLUTÁ ZNÁMKA
SVOZ 26x
15,17
19,21
23,25
27,29
31,33,35
37,39
41,43
45,47
49,51

MODRÁ ZNÁMKA
SVOZ 13x
15
19
23
27
31,35
39
43
47
51

Kompletní svozový plán pro rok 2018 :

Ločenice
Nesměň

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

PAPÍR

SKLO

KOVOVÉ
OBALY

ČTVRTEK

STŘEDA
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

ČTVRTEK
1x za 14 dní
sudý týden

1x za
měsíc
1.-2. týden
v měsíci

1x za měsíc

SVOZ BIO ODPADU
MĚSÍC
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
11.4., 25.4.
9.5., 23.5.
6.6., 20.6.
4.7., 18.7.
1.8., 15.8., 29.8.
12.9., 26.9.
10.10., 24.10.
7.11., 21.11.

DROBNÉ VĚTVE, TRÁVU, LISTÍ je možné také odložit do velkých modrých kontejnerů.
V Ločenicích je umístěn ve spodní části obce, směr Nesměň, u barevných kontejnerů na separovaný
odpad. V Nesměni vedle budovy bývalé školy. Po naplnění jsou kontejnery vyváženy a znovu
přistaveny.

Informace pro občany - ODPADY
UPOZORNĚNÍ – sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
V sobotu 21.4.2018 proběhne v Ločenicích a v Nesměni svoz nebezpečných a velkoobjemových
odpadů.

POZVÁNKA
Dovolujeme si Vás pozvat na stálé expozice muzeí na Novohradsku

Muzea prezentují historické pomůcky a techniky používané nejen v zemědělství.
Muzeum venkovského života v Besednici prezentuje historické pomůcky a techniky používané v
zemědělství od začátku 20. století do období socialismu. Muzeum se nachází v rozsáhlém
podkroví objektu bývalého zemědělského družstva a dnešní Farmy Besednice.
Adresa: Družstevní 64, 382 81, Besednice.
Web: www.mvzb.cz
Muzeum zemědělské techniky Údolí se nachází v Údolí u Nových Hradů v těsné blízkosti Terčina
údolí a nabízí nahlédnutí do historie, především pak běžného života místního zemědělce.
Adresa: Údolí u Nových Hradů 28, 373 33
Web: http://www.mztu.cz
Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice je živé muzeum, které je přizpůsobeno pro celou
rodinu. Děti například uvidí oživlé klasy a dospělí zase zajímavosti z přírody a z historie
Novohradských hor a autentické zemědělské stroje.
Adresa: Horní Stropnice 1, 37336
Web: http://www.sypka-stropnice.cz
Muzeum Vysídlených obcí Novohradska v Kamenné je stálá expozice věnovaná dramatickým
událostem zejména minulého století, při kterých se zásadně měnilo osídlení v tomto regionu.
Adresa: Kamenná (bez č.p.) - v čele zemědělského areálu, 374 01
Web: http://www.vysidlene-obce.cz
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 770 142 085 nebo pište na email: info@sypka-stropnice.cz
Muzea vznikla za přispění evropských dotací.

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2018/2019
30.04.2018
26.05.2018
16.06.2018
29.06.2018
30.06.2018
28.07.2018
04.08.2018
07.09.2018
08.10.2018
17.11.2018
02.12.2018
05.12.2018
07.12.2018
31.12.2018
26.01.2018
02.03.2018

Stavění májky - hřiště (pořádá obec + SDH)
20. let hokeje v Ločenicích - hřiště (pořádá obec)
Dětský den + Memoriál Václava Šmejkala - hřiště (pořádá SDH + obec)
Parkán - hřiště (pořádá p. Suchý)
Výstava stabilních motorů a staré techniky - park Ločenice (pořádá obec)
Rybí hody - hřiště (pořádají místní rybáři + obec)
4. ročník fotbalového turnaje o Pohár starosty obce, večer disco, - hřiště (pořádá
obec). Výtěžek bude předán nadačnímu spolku Matyáš.
Rozloučení s létem - hřiště (pořádá SDH)
Drakiáda - kopec Stráž (pořádá obec)
Posezení s důchodci s dechovkou - sál (pořádá obec)
Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - náves (pořádá obec)
Čerti - sál (pořádá obec)
Valná hromada SDH - sál (pořádá SDH)
Půlnoční ohňostroj Ločenice - náves (pořádá obec)
Hasičský ples Ločenice - sál (pořádá SDH)
Masopust - celý den sál (pořádá obec + SDH)

Plán akcí Nesměň: 2018/2019
30.04.2018
12.05.2018
23.06.2018
23.06.2018
01.07.2018
14.07.2018
25.08.2018
27.10.2018
02.12.2018
31.12.2018
Leden 2019
Leden 2019
Únor 2019
Březen 2019

Stavění májky
Obvodová soutěž v požárním sportu – Nesměň (pořádá SDH Nesměň)
Pouťový fotbalový turnaj v Nesměni
Nesměňská rocková pouť (od 18 hod) – J.Schelinger Memory Band, Kredencz
Mše svatá v místní kapli, Pouťové posezení v Nesměni (Šumavanka)
Nesměňský rockový večer (od 19:00) – Kabát Revival Plzeň, Fontanela
Divadelní představení D.S.J.K. Tyla z Č. Budějovic pod pergolou
Posvícenská zábava ( od 20:00 hod., pořádá SDH Nesměň)
Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
Přivítání nového roku – Silvestrovský ohňostroj v Nesměni
Hasičský ples (pořádá SDH Nesměň)
Myslivecký ples (pořádá MS Nesměň, z.s.)
Staročeská koleda v Nesměni
MDŽ

Informace pro občany
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 , 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00

Mateřská škola Ločenice:

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

Pošta Partner Ločenice
Změna otevírací doby od 1. 3. 2018.
Tel: 725 519 529
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
11:00 – 14:00
8:00 – 10:00

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 15.6.2018.

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

14:00 – 23:00

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

Kontakt:

Budvar světlé 10°
černé 12°
kvasnicový světlý ležák 12°
točená kofola

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.

