Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
léto uteklo strašně rychle a nezastavitelným tempem se opět blíží zimní
období a v letošním roce i volby do zastupitelstev měst a obcí, ve kterých
budu kandidovat opět na starostu naší obce a věřím ve Vaší podporu. Naše
naplánované projekty, které jsem popisoval v minulém čísle zpravodaje, se
nám podařily skoro všechny splnit. První etapu zástavby jsem již převzal a
požádal jsem o kolaudaci Odbor životního prostředí v Trhových Svinech. Na
plánovanou druhou etapu vzniká geometrický plán. Dopravní automobil
pro naší zásahovou jednotku SDH by měl do 30.10.2018 dorazit. Slíbená
sekční vrata do hasičské zbrojnice jsou namontována a plní svoji funkci při
vyjíždění požární techniky. V Jednotě COOP je již také vše hotové a myslím, že se to povedlo dle
našich představ a vstup do obchodu se nám vylepšil. V kotelně Jednoty jsem nechal udělat nová
světla a nový elektrorozvod. Vše bylo zastaralé a téměř nefunkční. V nové hale na naší obecní
techniku je elektroinstalace také hotová a již se v ní parkuje.
V Nesměni je ještě na polovinu října tohoto roku naplánována oprava místní komunikace kolem
parcelního čísla st. 141 a v Ločenicích proběhne v září výměna dalších 400 m výtlakového potrubí
na pitnou vodu, z celkové délky cca 1600 m bude tedy vyměněno 1000 m. Zbylých 600 m se
pokusíme vyměnit v příštím roce a tím budou vyřešeny neustálé a nákladné poruchy.
Co již letos nestihneme, je rekonstrukce budovy Pošty Partner a rekonstrukce topení v kulturním
domě v Nesměni. Zde se prvotně plánoval kotel na tuhá paliva, ale cena za rekonstrukci se vyšplhala
strašně vysoko. V této souvislosti uvažujeme i o vytápění elektrickými přímotopy. Vše je otevřené
a musíme se o tom řádně poradit. Ještě se chci zmínit o stavebních úpravách v prodejně potravin
v Nesměni. Plánujeme novou výlohu a zateplení stropu. I tato akce se bude muset nechat na příští
rok, protože doposud není určen postup stavebních prací. Máme hodně hotovo a další práce je před
námi. Přeji Vám všem pohodové babí léto a hodně pohody a elánu.

Váš starosta
Jaroslav Bína

Výstava stabilních motorů – 30.6.2018
Druhý ročník této výstavy sklidil obrovský úspěch. Přijelo cca 20 vystavovatelů ze všech koutů
republiky od Mladé Boleslavi, přes Tábor a Klatovy až po téměř místní vystavovatele z Kladin a
Branišovic. Bylo se opravdu na co koukat a přišlo se podívat i obrovské množství zvědavých diváků.
Všechny stroje krásně klapaly a byl cítit nádech staré doby, kdy stabiláky poháněly mlátičky a další
příslušenství v každém stavení. Šrotovalo se obilí a kukuřice, loupala se kukuřice, čerpala voda a
vyráběl se dokonce i elektrický proud. Obilí na šrotování nám věnovalo místní Zemědělské družstvo,
za což bych rád poděkoval. Celé odpoledne, ve kterém byl vzduch provoněn naftou a benzinem,
doprovázelo krásné slunné počasí. Všem
vystavovatelům se u nás náramně líbilo, i
když většina k nám přijela poprvé. Téměř
všichni se již těší na příští setkání. Budeme
se snažit zajistit lepší občerstvení, rozšířit
plochu na sezení a případně pozveme i
nějakého harmonikáře.
Jaroslav Bína

Rybí hody – Ločenice 28.7.2018
Téměř po dvacáté se konaly v Ločenicích 28.07.2018 Rybí hody. Místní rybáři, ve spolupráci s Obcí
Ločenice,
připravili
své
vyhlášené rybí speciality.
Nemohl chybět uzený kapr,
kapr pečený po novohradsku,
uzená makrela a top celého
odpoledne pstruh pečený na
másle, kterého se prodalo opět
nejvíc. Počasí nám přálo, i když
se kolem 13:30 hod přehnala
přes
Ločenice
mohutná
dešťová přeháňka. Ale ani ta
neodradila příznivce rybích
hodů, kterých opět dorazilo
mnoho a to jak místních, tak ze
širokého okolí. Jak je již pravidlem, tak celou akci doprovázela country kapela HEC. Chtěl bych
poděkovat všem rybářům, kteří
se podíleli na přípravě a na
organizaci celé akce, protože
bez nich by opravdu nešlo vše
tak důkladně připravit. Děkuji
Vám všem za podporu a
společně se budeme těšit na
další ročník.
Jaroslav Bína

Fotbalový turnaj – Ločenice 4.8.2018
Již 4. ročník fotbalové turnaje se konal 04.08.2018 na místním hřišti v Ločenicích. Od 12:00 hod
proběhla prezentace mančaftů a ve 13:00 hod jsem zahájil prvním výkopem turnaj. Přihlásilo se 5
fotbalových mančaftů a začala ta pravá bitva o ceny, které již tradičně připravila obec Ločenice.
Hlavní cenou byl opět sud piva a i kdo nevyhrál tak neodešel s prázdnou. Pro každý mančaft jsme
měli připravené ceny. Vítězem celého turnaje se stal opět mančaft Kanonýrů. Celé odpoledne
panovalo obrovské horko a tak se obec rozhodla věnovat všem zúčastněným limonády zdarma. Celé
odpoledne a večer pokračoval volnou zábavou s doprovodem disco hudby. Výtěžek ze vstupného
na večerní zábavu byl věnován mateřské škole v Ločenicích.
Jaroslav Bína

Vítězné družstvo Kanonýrů.

SDH Ločenice
Dětská noční soutěž v požárním sportu
V pátek 24. srpna 2018 uspořádali hasiči
z Ločenic na místním hřišti druhý ročník
dětské noční soutěže v požárním sportu.
Soutěže se účastnila družstva mladších a
starších žáků, soutěžní disciplínou byl
požární útok. Týmy měly k dispozici dva
pokusy, započítáván byl lepší čas. Soutěže
se zúčastnila tři družstva mladších žáků a
jedenáct družstev žáků starších.

Výsledky
Mladší žáci:
1. Soběnov A
2. Soběnov B
3. Mojné

Starší žáci:
18:99
22:71
34:55

1. Strážkovice
16:37
2. Netřebice
16:49
3. Ločenice
16:73 (druhý pokus 17:95)
4. Lišov
16:73 (druhý pokus 32:15)
5. Soběnov
17:47
6. Adamov
17:92
7. Rudolfov
19:63
8. Hrdějovice
21:25
9. Mojné
23:58
10. Jankov
28:85
11. Hluboká u Borovan
32:53

Letošní ročník soutěže se vydařil z hlediska organizace,
spokojenosti soutěžících a diváků, a hlavně i počasí.
Mimo soutěž se přihlížejícím představilo i nově vzniklé
družstvo ločenických dorostenců, které se prezentovalo
časem útoku 14:40.
Dne 17. června 2018 se dorostenci zúčastnili krajské
soutěže hry Plamen v Písku, kde po urputném boji
s nejlepšími družstvy z celého jihočeského kraje skončili
na 2. místě.
Jaroslav Fojtl

Družstvo dorostenců z Ločenic.

Rozloučení s létem v Ločenicích
Členové sboru dobrovolných hasičů, společně s A.T.L.
Airsoft Teamem, první pátek v září připravili akci
Rozloučení s létem. Pro děti byly od 18 hodin
přichystány hry, skládačky, malování a byly odměněny i
drobnými dárečky. Po setmění se jedna skupina dětí,
vedena Bílou paní, vydala na Pohádkovou stezku, kde
potkaly čarodějnice, vodníka, čerta, princeznu, draka,
rytíře, víly, kata a na konci na ně čekal sám pan král na
svém oři. Po příchodu na hřiště si druhou skupinu
„odvážnějších“ dětí a i několik dospělých, odvedl na
Strašidelnou stezku Matěj Vaněčků. Co tam bylo
k vidění Vám bohužel nemohu napsat, protože jsme se
nezúčastnila, ale dle sdělení statečných to prý bylo
„hustý“. Po těchto zážitcích všem vyhládlo a tak se
mohli nasytit pikadory, pečeným masem s brambory,
zákusky z dílen našich hasiček a zapít čím bylo libo,
výběr byl opravdu velký. I když nám moc nepřálo počasí, sešlo se hodně dětí a to i z řad nových
obyvatel Ločenic, za což jsme moc rádi.
Jana Žemličková

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Konec června byl pro naší MŠ velmi nabitý. Děti zažily spoustu zábavy, viděly hodně zajímavostí a
také se rozloučily se svými kamarády, kteří se po prázdninách do školky nevrátí a nastoupí do školy.
Naše školka zahájila prázdniny
hned začátkem července. Děti
mohly prvních čtrnáct dní
navštěvovat Mateřskou školu ve
Sv. Janě n/M, kde měli otevřeno.
Ani o prázdninách jsme ale
nezaháleli a školku jsme postupně
začali připravovat na další školní
rok. V první řadě bylo třeba
obnovit webové stránky, vše
aktualizovat a zmodernizovat.
Snad se nám to podařilo, navštivte
nás na www.mslocenice.cz.
Rozloučení s předškoláky.

Pro naše zaměstnance byla vyrobena a nainstalována nová šatní skříň a tak se zázemí pro nás
všechny o mnoho zlepšilo.
V létě proběhla jako již tradičně pouť v Nesměni a Myslivecké sdružení Nesměň naší školce
věnovalo sponzorský dar v hodnotě 5.000 Kč, za které nakoupíme dětem hračky a výtvarné
pomůcky. Děkujeme za tuto podporu.
Úklid ve školce a nákup nových pomůcek na výtvarné činnosti dětí byl o prázdninách také na
programu. Je třeba mít dostatek papírů, čtvrtek, pastelek, barev, lepidel a ostatních věcí, aby mohly
děti malovat a vyrábět podle své fantazie.
Od 20. srpna jsme v naší MŠ zahájili provoz. Některé naše děti se z prázdnin vrátily a přišlo k nám
hodně dětí z MŠ Sv. Jan nad Malší. Společně byly děti dobrá parta a užívaly si krásné letní dny
především na zahradě MŠ.
Ostatně krásné a horké léto si
užili všichni dosyta a teď už se
těšíme s dětmi na další školní
rok, na společné zážitky, akce
a výlety. Třída je v tomto roce
plně obsazena a tak bude
letošní školní rok náročný, ale
zároveň i velmi obohacující.
Olga Becherová
Andrea Bulková

Výlet – Houbový park Roseč.

Událo se v Nesměni
Pouť v Nesměni
V sobotu 23. června se v Nesměni konal
tradiční fotbalový turnaj, který pořádají
místní hasiči každým rokem u příležitosti
pouťových oslav. Navzdory nepřízni
počasí, kdy se zdálo, že bude potřeba
namísto točeného piva, připravit spíše
grog, dorazilo poměrně dost účastníků.
Někteří z nich se přímo zapojili do boje o
pohár, někteří využili tuto příležitost
k setkání s přáteli. Nesměňský tým se
umístil celkově na 2. místě, za což na něj
čekala odměna od sponzora týmu p. Ing.
Jiřího Bláhy. Po vyhlášení vítězů pokračovala zábava pod pergolou, kde hrály k poslechu a tanci
kapely Kredencz a Jiří Schelinger Memory Band.
Letošní pouť připadla v Nesměni na neděli 1. července. Oficiální program byl zahájen uvítáním pod
pergolou v zahradách bývalé školy ve 13:00 hodin. Hned poté se zástupci jednotlivých složek
působících v Nesměni seřadili, aby průvodem za doprovodu dechové hudby došli až ke kapličce, kde
proběhla pouťová mše vedená páterem Mgr. Janem Mikešem. Po skončení mše pokračovalo
pouťové odpoledne posezením s kapelou Šumavanka, které připravila místní Myslivecká společnost
za pomoci SDH, Nadačního fondu obce Nesměň a OÚ v Ločenicích.
Tento rok byl pro nesměňské myslivce symbolický, jelikož uplynulo již 25 let od založení
samostatného mysliveckého sdružení, potažmo spolku v Nesměni. Proto byla během této akce
věnována vzpomínka bývalým členům a kamarádům myslivcům, kteří se o rozvoj myslivosti v naší
obci v minulosti zasloužili, krátce byla prezentována i činnost myslivecké společnosti v
časech dnešních. Stalo se již tradicí, že výtěžek z této společenské akce je věnován dětem
z Mateřské školy v Ločenicích, stejně tak tomu bylo i letos. Nezbývá než věřit, že se v podobném,
ne-li větším počtu, sejdeme i v příštím roce.

Nesměňský rockový večer
Sobota
14.
července
se
v Nesměni nesla ve znamení
rocku. Akci již pravidelně pořádá
místní SDH a stejně jako
v loňském roce se jí účastnil
velký počet fanoušků. Večerní
program zahájila blues-rocková
kapela Fontanela, kterou na
pódiu zhruba v půlce večera
vystřídala skupina Kabát Revival
z Plzně.

Událo se v Nesměni
Oslavy výroční založení NF Nesměň
Místním občanům asi nemá smysl vysvětlovat, o jaké společenství se jedná, avšak pro ty, kteří stále
nevědí, několik řádek pro přiblížení. Nadační fond byl založen v roce 1993 v Nesměni pány Mudr.
Ivanem Ramešem Csc. a Ing. Jiřím Bláhou. Postupem let se staly členy i další občané Nesměně. Ti
se za vzájemné podpory starají nejen o rozvoj cestovního ruchu, sociálních a ekologických potřeb
obyvatel. Pečují také o církevní i světské pamětihodnosti v naší obci, o písemnou a obrazovou
dokumentaci a podílejí se na udržování folklórních zvyků a pořádání oslav spojených s historií obce.
Jistě si vzpomenete na každoroční výlet po krásách České republiky, benefiční koncerty
v besednickém kostele, návštěvy termálních lázní v Gmündu, dětský den či divadelní představení a
mnohé další.
Jak už zmíněný rok založení napovídá, proběhly v Nesměni dne 29. července oslavy 25. výročí
založení Nadačního fondu obce Nesměň. Tato událost byla spojena s oslavami stého výročí konce
první světové války. U této příležitosti byla na pomníku padlých na nesměňské návsi slavnostně
odhalena deska našich spoluobčanů, kteří ve světových válkách bojovali za svobodu naší vlasti.
Události se účastnili
všechny složky působící
v obci.
Slavností pochod a pietní
akt doprovázela dechová
hudba Netolička. Ta se
odpoledne spolu se všemi
přítomnými přesunula
pod místní pergolu, kde
pokračovala taneční
zábava.

Událo se v Nesměni
Léto v Nesměni
Ani v srpnu nebyla v Nesměni o zábavu nouze. Na
sobotu 11. srpna připravili nesměňští hasiči pro
všechny spoluobčany prázdninové posezení
s pečením prasete. Pod pergolou byl zajištěn
hudební doprovod a dostatek piva a jiného
občerstvení, kterým se mohli všichni hosté sami
obsloužit. Stejně jako v předchozím roce byl o
akci velký zájem, což je dobrý základ k tomu, aby
se uskutečnila i v příštím roce.

Dne 25. 8. zavítal do Nesměně divadelní soubor
Josefa Kajetána Tyla, který místním předvedl hru
s názvem „Mátový nebo citron?“. Stručný pohled
do hry: Během představení zkouší skupina herců
novou hru. Technika je flegmatická, kostymérka
uštěpačná, režisérka nezvládá krizové situace.
Mezi herci vzrůstá napětí. První dáma souboru je
zoufalá z nesmělého a poněkud neohrabaného
herce – začátečníka, nicméně synáčka sponzora
představení. Nadchází večer premiéry. Vše se
mění v nezvládnutelné delirium… Snad díky
veselému až místy bláznivému scénáři získala tato hra v Paříži v rámci cen Les Moliéres 2011 cenu
za nejlepší komedii sezóny a při pohledu do hlediště bylo evidentní, že úspěchu dosáhla i v Nesměni.
Václav Capl

Velká voda v Ločenicích
Jak asi všichni dobře víte, začátkem září se přehnala přes Ločenice velká voda. Důvodem byl
přívalový déšť, který s sebou strhnul ornici z nedalekého pole ze Stráží a zaplavil bahnem celou
křižovatku Velešín - Besednice a částečně i spodní část obce. Byla zaplavena také kaplička a několik
dalších objektů ve spodní ulici pod kapličkou. Stálo nás to hodně sil a finančních prostředků. Proto
jsem se, hned pár dní po této události, sešel na poli, ze kterého voda s bahnem tekla se zástupci ZD
Ločenice. Bylo navrženo několik opatření, aby již znovu nedošlo ke škodě na obecním a soukromém
majetku. Pan ředitel ZD Ločenice slíbil, že v příštím roce nechá větší část pole zatravnit. Já jsem za
obec nechal navézt, na místo kudy voda nejvíce tekla, několik nákladních aut velkého lomového
kamene, který by měl zabránit dalšímu případnému splachování bahna z polí. Doufejme, že se
situace již dlouho opakovat nebude.
Jaroslav Bína

Volby do obecního zastupitelstva
Komunální volby, ve kterých budeme volit zastupitelstvo obce proběhnou v termínu
5. (od 14:00 do 22:00 hod) a 6. (od 8:00 do 14:00 hod) října 2018.
Volební okrsky (místnosti) jsou stejné jako v minulých volbách.
Volební okrsek č. 1 Kulturní dům Ločenice čp. 158 (taneční sál)
 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Ločenicích.
Volební okrsek č. 2 Kulturní dům Nesměň čp. 72 (knihovna)
 pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v Nesměni.
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny před prvním dnem konání voleb. Ve dnech
voleb, na žádost voliče, okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové.
Při vlastní volbě musí volič prokázat volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR nebo státní
občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit, trvalý pobyt v Ločenicích nebo v
Nesměni, a to pomocí platného občanského průkazu nebo cestovního pasu ČR, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu. Zároveň musí nejpozději druhý den voleb dosáhnout věku nejméně
18 let. Poté obdrží obálku pro hlasování, do které za zástěnou vloží hlasovací lístek a obálku vhodí
do volební urny.
Vlastní volba může probíhat třemi způsoby:
1. Volič označí jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti voličem
označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet
volených členů zastupitelstva.
2. Volič křížkuje kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas.
3. Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé
kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do voleného počtu zastupitelů.
Obálka a hlasovací lístek
Volič podle zákona upraví svůj volební lístek a vloží ho do úřední obálky v prostoru za plentou.
Samozřejmě ničemu nevadí, pokud má volič už lístek vyplněný z domova, protože za „plentou“ ho
nikdo nekontroluje, ale i v takovém případě musí do vymezeného prostoru aspoň na chvilku zavítat.
Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vhodí před volební komisí do volební urny.
Přenosná urna
Voliči, kteří nejsou schopni do volební místnosti přijít, mohou obecní úřad nebo v den voleb přímo
okrskovou volební komisi ze závažných zdravotních důvodů požádat, aby za ním přišli 2 členové
komise s přenosnou volební urnou.
Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže
za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale
patří už do jiného volebního okrsku.

Volby do obecního zastupitelstva
Vážení občané, dovolujeme si Vás seznámit s kandidáty
pro volby do Zastupitelstva obce Ločenice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
kandidujících za:

Sdružení nezávislých kandidátů Ločenické obce
1. Jaroslav Bína
2. Josef Kápl
3. Jan Stodolovský
4. Miroslav Kopt
5. Jaroslav Kyrian
6. Miluše Kleinová
7. Petr Doucha
8. Jiří Šimek
9. Rostislav Vondrka

50 let
40 let
53 let
58 let
44 let
64 let
47 let
44 let
54 let

starosta, Ločenice, BEZPP
podnikatel, Ločenice, BEZPP
podnikatel, Ločenice, BEZPP
podnikatel, Ločenice, BEZPP
řezník, Ločenice, BEZPP
důchodce, Ločenice, BEZPP
vedoucí rostlinné výroby, Nesměň, BEZPP
vedoucí autoservisu, Ločenice, BEZPP
řidič autobusu, Ločenice, BEZPP

Co máme naplánované na další volební období.
-

-

-

-

Oprava silnice do Svatého Jana nad Malší - obec musí vyměnit hlavní vodovodní řad,
přípojky a kanalizaci, popřípadě chodník, SÚS natáhne nový povrch - to považuji
momentálně za prioritní akci, protože po silnici se již pomalu nedá jezdit.
Rekonstrukce stávající pošty Partner – výměna vstupních dveří, střecha, kompletní
předělání interiéru (vybudování místnosti pro doktora - jestli vůbec seženeme).
Druhá etapa výstavby pro mladé.
Stavební úpravy školní budovy v Nesměni – nové vytápění kde řešíme buď ekologický kotel
na tuhá paliva (pelety, eko uhlí) a nebo elektrické vytápění (přímotopy)
ČOV v Nesměni – tam jsme ve fázi územního rozhodnutí. Navrhnutá předchozí
technologie je již zastaralá a dále je ve špatném stavu kanalizace po obci. Tyto věci nás
zabrzdili. Dle mého názoru nebudeme dělat něco, co by stejně neplnilo funkci. Musíme
najít nové řešení.
Pitná voda – hledání nových zdrojů pitné vody, údržba a rekonstrukce vodojemů a
vodovodního řadu. Pitná voda je pro obec velice důležitá a nepostradatelná. Díky novému
vrtu jsme zatím nezaznamenali žádné omezení, i když byla obrovské sucho.
Dokončení revitalizace odkalovací nádrže v Ločenicích. Projekt je již téměř hotov.
Služby pro seniory (služba je již zavedena a pokusíme o zdokonalení).
Podpora sportovní činnosti (workoutové hřiště, fotbalu, hokeje) jak v Ločenicích, tak
v Nesměni.
Podpora mladých hasičů (nákup nové hasičské mašiny a vybavení).
Bezpečnost v obci – vybudování nových přechodů pro chodce.
Úprava parku v Ločenicích.

Neslibujeme nereálné a neřešitelné věci o tom jste se možná již přesvědčili. Budeme se snažit
pokračovat ve stejném tempu jako doposud a doufám, že získáme Vaší podporu.

VOLBY do obecního zastupitelstva
Vážení občané, dovolujeme si Vás seznámit s kandidáty
pro volby do Zastupitelstva obce Ločenice konané ve dnech 5. a 6. října 2018
kandidujících za:

Sdružení nezávislých kandidátů Pro lepší život v obci
1. Bohumír Tomek
2. Martin Vočadlo, Ing.
3. Kamila Klenková
4. Miloslav Hruška
5. František Soukup
6. Lenka Kohoutová
7. František Kápl
8. Tomáš Dobeš, Ing.
9. Jaroslav Sýkora

55 let
50 let
44 let
68 let
53 let
30 let
44 let
55 let
57 let

OSVČ - instalace televizních antén, Nesměň, BEZPP
IT administrátor, Nesměň, BEZPP
prodavačka, Nesměň, BEZPP
OSVČ - hudebník, Nesměň, BEZPP
OSVČ - autodoprava, Nesměň, BEZPP
administrativní pracovnice, Nesměň, BEZPP
řidič, Nesměň, BEZPP
OSVČ - soukromý zemědělec, Nesměň, BEZPP
odborný referent, Nesměň, BEZPP

Jsme skupina lidí, kterým není lhostejný život v obci.
Chceme se aktivně podílet na tom, aby se všem občanům žilo co možná nejlépe, aby u všech
panovala životní pohoda.
Víme, že to není jednoduché, ale stojí za to se o to pokusit.

Informace pro občany - ODPADY
Svozový plán pro rok 2018 na komunální odpad:
MĚSÍC
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

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

ČERVENÁ ZNÁMKA
SVOZ 42x
37,39
40,41,42,43
44,45,46,47,48
49,50,51,52

ŽLUTÁ ZNÁMKA
SVOZ 26x
37,39
41,43
45,47
49,51

MODRÁ ZNÁMKA
SVOZ 13x
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
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
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
Obecní úřad:
Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny
tel. 724 181 329
starosta@locenice.cz
tel. 387 962 164, podatelna@locenice.cz
tel. 702 124 413, kancelář obce

starosta Jaroslav Bína
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:
Odpovědná osoba: Hana Huličková
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

COOP Jednota Ločenice:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 12:00
7:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
7:00 - 11:00

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

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

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

Informace pro občany
Úřední hodiny místostarosty za Nesměň p. Petra Douchy:
budova bývalé školy, č.p. 72 – knihovna
Pondělí
18:00 – 19:00

Obecní prodejna Nesměň:
Otevírací doba platná od 5.9.2018
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 - 9:30 / 15:30 – 16:00
ZAVŘENO
7:00 – 9:30 / 15:30 – 16:00
ZAVŘENO
7:00 - 9:30 / 15:30 - 16:00
7:00 - 10:00
ZAVŘENO

Provozovatel:
Marap s.r.o.
Nesměň 56
374 01 Trhové Sviny
IČ: 450 22 097
Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.

Odpovědná osoba: Kamila Klenková
Tel: 774 488 982

Knihovna Nesměň:
budova bývalé školy, č.p. 72
Pondělí
17:00 – 19:00

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa (běžná
lékařská péče)

Pouze na objednání

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

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

Lékař
MUDr. Sejková
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Sejková
MUDr. Jarošová

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

Plán kulturních akcí
Plán akcí Ločenice: 2018/2019
13.10.2018
17.11.2018
02.12.2018
05.12.2018
07.12.2018
31.12.2018
26.01.2019
02.03.2019
23.03.2019

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)
Obecní ples

Plán akcí Nesměň: 2018/2019
27.10.2018
02.12.2018
31.12.2018
Leden 2019
Leden 2019
Únor 2019
Březen 2019

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

ZŠ a MŠ Svatý Jan nad Malší
1889

130 let

2019

Vážení absolventi naší malotřídní základní školy SVATÝ JAN NAD MALŠÍ, dovoluji si Vám avizovat
významné výročí školy. V červnu příštího školního roku 2018/2019 se chystáme oslavit 230 let od
vystavění školní budovy a 130 let od velké rekonstrukce školy. Chtěla bych Vás tímto požádat,
pokud vlastníte historické fotografie, vysvědčení, staré učebnice, školní pomůcky, o zapůjčení nebo
okopírování.
Mgr. Marcela Krychová (ředitelka školy)

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.

Jumping v Ločenicích
KDO NESKÁČE NENÍ ČECH!
HOP, HOP, HOP

JUMPING V LOČENICÍCH
Přijďte si zaskákat, zaposilovat, zlepšit fyzickou kondici a odreagovat se!
Lekce 60 minut: 60,- Kč
Neděle od 18 hod / nutná rezervace na tel. č. 602 794 999.
S sebou ručník, pití, pevnou čistou obuv a dobrou náladu!
Těší se na Vás Kamča

Informace pro občany

Informace pro občany
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 15.12.2018.

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

14:00 – 23:00

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

Kontakt:
602 763 367

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

Informace pro občany

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.

