Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly strašně rychle a ještě jednou chci Vám všem poděkovat za
důvěru a jsem moc rád, že mohu dále společně, s částečně novým
zastupitelstvem, rozvíjet a zvelebovat naši obec. Myslím, že se nám za čtyři
roky povedlo splnit mnoho naplánovaných projektů a dokázat Vám všem,
že pouze neslibujeme, ale opravdu plníme to, co si naplánujeme. I na další
roky máme již plán práce připravený. Za důležité na příští rok považuji
rekonstrukci budovy Pošty Partner, nové vytápění v KD Nesměň a připravit
stavební pozemky na druhou etapu ZTV-Ločenice. O všem Vás budu řádně
informovat v dalších číslech našeho zpravodaje. Chtěl bych poděkovat
sociální a kulturní komisi, hasičům, rybářům, MŠ Ločenice, zastupitelům a všem, kdo se podíleli na
přípravách akcí, které u nás proběhly. Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních, bohatého
ježíška, hodně štěstí a zdraví v roce 2019.
,,Pamatujte - pokud budeme držet spolu a společně pracovat - dosáhneme mnohem více“
Váš starosta Jaroslav Bína

Drakiáda na kopci Stráž
V sobotu 13.10.2018 se uskutečnila na kopci Stráž v Ločenicích drakiáda. Opět nás provázelo krásné
slunné a větrné počasí. Sešlo se několik dětí a rodičů. Již tradičně se soutěžilo o ceny, které připravila
obec Ločenice. Ve vzduchu bylo k vidění opravdu mnoho krásných draků různých velikostí a barev.
I obecní drak se dostal do oblak a létal opravdu skvěle a hodně vysoko. Jeden drak nezvládnul
manévr a přistál na stromě. I to se stává. Po soutěžích proběhlo vyhodnocení a každý účastník si
odnesl domů nějakou cenu. Všem vyhládlo, a tak jsme si společně upekli špekáčky a prožili krásné
odpoledne v přírodě. Jenom myslím, že je v Ločenicích mnohem více dětí a pokud se něco pro ně
pořádá, tak by se rodiče mohli s nimi dostavit a strávit v přírodě krásné chvíle.
Starosta Jaroslav Bína

Hasičská soutěž Plamen v Ločenicích
V sobotu 28. 10 2018 zorganizovali místní hasiči dětskou obvodovou soutěž hry Plamen v požárním
sportu. Zúčastnilo se 22 družstev a cca 200 mladých hasičů.
Soutěž se skládá ze dvou kol, podzimní a jarní. Na podzim se soutěží ve třech druzích požárních
štafet. Na jaře je to běh požární všestrannosti na tři kilometry a požární útok. Toto jarní kolo se
bude konat 11.5.2019 opět u nás na hřišti v Ločenicích.
Po podzimním kole jsou mladí hasiči z Ločenic v průběžném pořadí na 1. místě.
Josef Kápl

Posezení s důchodci
Již tradičně se uskutečnilo v Restauraci pod Ločenickým vrchem
17.11.2018 od 14:00 hod setkání seniorů v Ločenicích. Obec
nechala přistavit ve 13:00 hod autobus v Nesměni u pomníku pro
občany z Nesměně, kterých jako vždy přijelo velké množství.
Celou akci zahájil svým krátkým proslovem starosta obce a pak
začala zábava. Mateřská škola z Ločenic, pod vedením paní
ředitelky Olgy Becherové a paní učitelky Andrey Bulkové,
předvedla krásné vystoupení. Kolem 15:00 hodiny vystoupil
kouzelník Martin Čejka, který je znám i z televize. Jeho
vystoupení se všem náramně líbilo. Obec Ločenice připravila pro
seniory bohaté občerstvení, podával se řízek se salátem, guláš a
ke kávě zákusky. Všechno občerstvení hradila obec Ločenice,
protože si moc váží všech seniorů a jsme moc rádi, že se
dokážeme jednou ročně sejít v tak v hojném počtu a společně se
pobavit. Hudební doprovod obstarala Malá kapela Pavla Havlíka.
Chtěl bych poděkovat zastupitelům za pomoc při organizaci a
sponzorům, kteří nám poskytli finanční podporu. Sponzoři, kteří
se podíleli na příspěvku: Obec Ločenice, ZD Ločenice, Čevak a.s.,
Marius Pedersen a.s, zemní práce Luďek Pelech, Jan Jezvík - prodej nářadí Stihl a Cukrárna Eviko Eva Koptová.
Celá akce se vydařila a budeme se těšit na další setkání.
Starosta Jaroslav Bína

Lípy republiky
V obci Ločenice a v osadě Nesměň bylo vysazeno šest lip na počest stého výročí založení
Československé republiky. Tři lípy najdete na křižovatce u Jednoty Coop v Ločenicích a další tři
v Nesměni, v parku u kapličky. Obě
tato místa budou označena pamětní
deskou s rokem sázení a budou zde
zakopány též dokumenty o obci.
Tímto se naše obec zároveň zapojila
do výsadby zeleně, ve které chce i
do budoucna pokračovat.
Starosta Jaroslav Bína

Zprávy z SDH Ločenice
Rok uplynul jako voda a členové Sboru dobrovolných hasičů Ločenice se sešli 1.12.2018 na Výroční
valné hromadě. Tentokrát se nesla v slavnostním duchu, jelikož proběhl křest zásahového
dopravního automobilu značky Ford Tranzit. Páter Jan
Mikeš pokřtil nejenom tento vůz, ale i novou mašinu, a to
v 15 hodin na návsi. Následně se účastníci této ceremonie
přesunuli do sálu
místní
restaurace,
kde byla zahájena po
16 hodině valná
hromada sboru.
Prvního slova se ujal
velitel sboru, pan
František Šmitmajer,
který přivítal všechny
členy sboru i hosty a
seznámil přítomné
s programem. Okres
tentokrát zastupoval pan Antonín Michal, obec pan Jaroslav
Bína, z okolních sborů se zúčastnili pan Šindelíř a pan
Pardamec za Nesmeň, Chlum přijel zastupovat pan Kubinec,
SDH Sedlce pan Opekar mladší a starší, pan Pavel a pan
Študlar. Ze Svatého Jana nad Malší k nám přijeli pan Švec a

Zprávy z SDH Ločenice
pan Sklář a nejpočetnější skupinu tvořili hasiči z Besednice, jmenovitě to byli pan Brabec, Řehout,
Novotný, Sirovátka, Suchý, Kelbl a Šafránek. Členové besednických hasičů jsou zároveň muzikanti
z Kašovanky, která nám po
oficiálním programu hrála
nejenom k poslechu.
V letošním roce zemřel po
delší nemoci pan Václav
Placek, jehož památku jsme
uctili
minutou
ticha.
Následovalo přečtení zápisu
z minulé schůze, který
přečetla
paní
Jana
Žemličková a následně nám
starosta SDH Ločenice, pan Jaroslav Fojtl, připomenul, jaké akce jsme v roce 2018 podnikli. Dále
bylo předáno slovo paní hospodářce, Anně Brabcové, která nás seznámila se stavem financí, jak
v hotovosti, tak na účtu a taktéž přečetla zprávu paní Marcely Padertové, předsedkyně kontrolní
komise, ve které stálo, že proběhla kontrola účtů a vše bylo shledáno v naprostém pořádku.
Na řadu přišla příjemná část programu, kdy jsme do svých řad vítali nové členy sboru, jimiž byli
Štěpán Kabíček, člen dětského družstva a paní Hana Blažková. Za 30. Let u sboru byl oceněn pan
Miroslav Kříž a medaili za 50. let u hasičů si odnesli pan Josef Dvořák a pan František Vrážek.
Medailemi ke stému výročí vzniku
Československé republiky bylo oceněno
20 členů sboru. Poté nám pan Fojtl
přečetl, co máme naplánováno pro rok
následující a pan Josef Kápl přečetl
zprávu o činnosti dětského družstva.
Následovala diskuze, kde se postupně
slova ujímali zástupci okolních sborů
s přáním
dalších
úspěchů
a
s pozvánkami na jimi plánované akce.
Rovněž pan starosta obce nám popřál a
poděkoval za úspěšnou spolupráci. Pan
Michal ve svém projevu připomněl
zásah v Nesměni, kterého se účastnili všechny okolní sbory a poukázal na psychickou zátěž zásahové
jednotky. Připomněl taktéž, že se v příštím roce budou konat volby a zmínil, že Jihočeský kraj má
219 sborů dobrovolných hasičů, které čítají na 11600 členů.
Nakonec všem pan Šmitmajer poděkoval na účast, popřál příjemné svátky vánoční, zdar v roce 2019
a popřál dobrou chuť. Každoroční guláš od pana Jaroslava Kyriana chutnal výborně, jen byla veliká
škoda, že se akce, která byla pořádána pro celou ves, zúčastnilo tak málo lidí. Proto tímto chci pozvat
všechny občany naší krásné vesnice na další akce pořádané Sborem dobrovolných hasičů Ločenice.
Jana Žemličková

Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích
A je tady advent a vánoční čas. Tradičně jsme společně
rozsvítili vánoční stromeček v naší obci. Podával se vánoční
punč, ovocný čaj a výborný guláš. Rodina Tlapů nám
zazpívala vánoční koledy, tímto moc děkujeme za krásné
vystoupení.
Tento rok to nebylo jediné vystoupení, děti z mateřské školy
si pro nás připravily také krásné vystoupení. Pro všechny děti
byla připravena výroba adventního kalendáře. Všem
zúčastněným děkujeme. Byl to příjemný večer, kterým jsme
přivítali Vánoce v naší vesnici.
Přeji Vám krásné a klidné Vánoce
Bc. Martina Bínová

Mikulášská besídka
I do naší vesnice tento rok přišel Mikuláš s čerty a andílkem. Za básničku či písničku rozdával bohaté
nadílky. Děti tento rok měly připravené nádherné básničky. Besídka se konala v KD Ločenice,
následně Mikuláš navštívil děti v jejich
domovech. Prošel celou vesnici a navštívil
každého, kdo měl zájem. Doufáme, že
připravená nadílka udělala dětem radost.
Těšíme se na další rok.
Bc. Martina Bínová

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Po adaptaci na začátku nového školního roku jsme ani chvilku
nezaháleli a naplánováno bylo hned několik akcí. V říjnu, když nám
přálo ještě krásné teplé počasí, jsme s dětmi šli procházkou do Sv.
Jána, kde si děti vyzkoušely lisování jablíček. Paní učitelky z MŠ a
ZŠ nám prakticky ukázaly, jak takový lis na ovoce vypadá a co umí.
Nejprve se musela jablka nadrtit na kousky a pak si děti samy
vyzkoušely sílu lisu otáčením a utahováním páčky, výsledný
produkt – výborný jablečný mošt pak děti hned ochutnaly.
V měsíci říjnu se u nás ve školce konal výukový program z
Ekocentra Šípek a při vyprávění pohádky O lišáčkovi se děti hravou
formou seznámily se zvířátky v lese, jak žijí a čím se živí.
25. října nás čekalo, jako již tradičně, společné podzimní tvoření
rodičů s dětmi venku na dvorku. Měli jsme nachystány různé
přírodní materiály a děti si s rodiči vyrobili svého skřítka Bramboráčka. Vyzdobit si dýni z dřevěných
špalíčků nebo vytvoření podzimní dekorace ve formě věnce byl také jeden z úkolů podzimního
tvoření. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale i tak byla účast hojná a
díla se opravdu povedla.
Začátek listopadu byl ve znamení
halloweenské párty. Děti si přinesly
z domova masky. Někdo se převlékl
za dýni, někdo za upíra, kostlivce
nebo čaroděje. Nechybělo ani
vaření lektvarů a také jsme si
společně s dětmi upekli z těsta
čarodějnické „drápy“ a uvařili si „pravé“ dračí vejce. Nechyběly ani soutěže, tanec a zábava, jak to
mají děti rády.
Na párty se děti sice vyřádily, ale
také jsme se pomalu začali
připravovat na vystoupení pro
důchodce, které se konalo 17.
listopadu v kulturním sále. Námaha
se vyplatila a odměnil nás potlesk
všech přítomných. A sladká odměna
ve formě koláčku z místní cukrárny
nám také moc chutnala.
Koncem listopadu naše školka jela autobusem společně s dětmi ze Sv. Jana n/M do Trhových Svinů
na divadlo. Viděli jsme pohádku O Palečkovi. Byla to velká legrace a pohádku i cestu autobusem,
pro někoho vůbec první cestu, jsme si pěkně užili.

Zprávičky z Mateřské školy Ločenice
Ani jsme se nenadáli a máme tu začátek adventního času. První adventní neděli jsme nechyběli u
rozsvícení vánočního stromu na návsi v Ločenicích, kdy děti zazpívaly vánoční koledy a zarecitovaly
zimní básničky.
Pravé čertovské vystoupení nás
čekalo 3. prosince. Děti si zazpívaly a
zahrály divadlo společně s čerticí
z divadla DO-RE-MI. O dva dny
později k nám už ale zavítal
opravdový čert společně s andělem a
Mikulášem. Děti ani nedutaly, když
anděl předčítal z pekelné knihy
hříchů. Mikuláš si poslechl básničky
od všech dětí a za to jim dal sladkou
nadílku.
Jednou do měsíce nás tento školní rok navštěvuje pan učitel Balek ze ZUŠ Trhové Sviny a zábavnou
formou děti provádí hudební
výchovou. Naučíme se mnoha
novým písničkám, poslouchat
hudbu, pohybovat se a tančit
podle hudby i samy zahrát na
dětské rytmické nástroje.
V předvánočním čase jsme se
sešli společně s rodiči na
besídce, na kterou si děti
připravily vánoční básničky a
koledy a hlavně jsme si užili
sváteční atmosféru adventu a
poseděli s rodiči u dětského punče a cukroví. Část našeho setkání vyplnilo tvoření - děti si s rodiči
namalovali svůj hrneček s vánočním motivem, který si pak mohli odnést domů. Příjemné odpoledne
strávené s rodiči a celým kolektivem mateřské školy, na kterém jsme se všichni podíleli, proběhlo
ve vánočním duchu a celkové pohodě.
Děkujeme všem sponzorům za věcné a finanční dary a přejeme Vám všem krásné Vánoce a mnoho
štěstí v novém roce 2019.
Olga Becherová, Andrea Bulková

Nesměňské rockové posvícení
Nesměňské rockové posvícení, které již šestým rokem pořádali hasiči z Nesměně, se konalo
27.10.2018 v KD Nesměň. Jak již bývá zvykem v Nesměni panovala výborná nálada a byl to prostě
super mejdan.
Na fotkách je to krásně vidět. Díky všem, kdo se na tom podíleli, výčepákům, pořadatelům,
samozřejmě kapele Kredencz, a také skvělému publiku, které vytvořilo výbornou atmosféru.
Kdo neví, o co přichází, může si prohlédnout fotky na Facebooku Rock club Nesměň nebo na
www.nesmen.cz
Bohumír Tomek

Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
Začal adventní čas, blíží se vánoční svátky, čas pohody, klidu, nadělování dárků. Proto jsme již
potřetí zahájili advent slavnostním rozsvícením vánočního stromu v Nesměni. To se uskutečnilo
2. 12. 2018 v 18:00 před bývalou školou. Rozsvícení stromku se ujal pan místostarosta Bohumír
Tomek. Při této příležitosti vystoupili trubači z Kaplice, pod vedením pana Klaboucha.
Vánoční atmosféru podtrhl podávaný punč a ovocný čaj pro naše nejmenší spoluobčany. Zaplněné
prostranství před bývalou školou přímo vybízelo k setkání a popovídání s přáteli. K této příležitosti
neodmyslitelně patří koledy, které zazpívala místní děvčata Květa Vaněčková, Vlasta Vaněčková a
Kateřina Klenková. Příjemně tak navodily vánoční atmosféru a přivítaly blížící se Vánoce. I přes
nepříznivé počasí zavládla mezi spoluobčany pravá vánoční nálada.
Lenka Kohoutová

Divadlo v Nesměni
Dne 8. 12. 2018 uspořádal Nadační fond obce Nesměň tradiční divadelní představení v podání
divadelního spolku J. K. Tyla z Českých Budějovic - Rumcajs loupežníkem - vyprávění ševce
Rumcajse o tom, jak se nedobrovolně stal loupežníkem, jak přelstil jičínskou vrchnost a kdo mu v
lese Řáholci se vším pomáhal. Představení se odehrálo v sále místní bývalé školy v Nesměni. Mělo
velký úspěch a diváky zaplněný sál odměnil herce potleskem.

Děkujeme Nadačnímu fondu
za příjemný kulturní zážitek.
Lenka Kohoutová

Komunální volby do zastupitelstva obce
V Komunálních volbách do zastupitelstva obce konaných ve dnech 5.10. – 6.10.2018 byli zvoleni
tito zastupitelé:
Starosta:

Jaroslav Bína

Místostarosta:

Josef Kápl

Místostarosta:

Bohumír Tomek

Zastupitelé:

Jan Stodolovský

Miroslav Kopt

Miluše Kleinová

Jaroslav Kyrian

František Soukup

Martin Vočadlo

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

Sociální komise:

Kulturní komise:

Předseda:

Miluše Kleinová

Členové:

Jan Stodolovský, František Soukup

Předseda:

Jaroslav Kyrian

Členové:

Miroslav Kopt, Martin Vočadlo

Předseda:

Věra Rakušanová

Členové:

Jaroslav Bína, Josef Kápl, Jan Stodolovský,
Zdeňka Tomková

Předseda:

Bc. Martina Bínová

Členové:

Jaroslav Bína, Josef Kápl, Bohumír Tomek,
Miroslav Kopt, Miluše Kleinová

Sociální komise navštěvuje občany při příležitosti životních výročí (narozeniny, zlatá a diamantová
svatba), podílí se na přípravě a průběhu akce Vítání občánků.
Kulturní komise organizuje kulturní a společenské akce, které jsou financovány z prostředků obce
Ločenice.

Knihovna v Ločenicích a Nesměni
Opět občanům připomínáme naše místní knihovny.
V Ločenicích sídlí obecní lidová knihovna v budově čp. 86
(mateřská škola, hasiči,…) v 1. patře. Knihovnicí je paní Hana
Lecová a návštěvní doba je každé pondělí od 15:00 do 17:00
hod.
Knihovna nabízí velký výběr knih a časopisů. Dále
nabízí „knižní soubory“ knih zapůjčené z českobudějovické
knihovny, které jsou 2 - 3x do roka obměňovány. Za poslední
tři roky bylo do ločenické knihovny zakoupeno 101 nových
knih pro děti i dospělé.
Jsou to převážně knihy, které jsou od místních čtenářů a čtenářek nejvíce žádané. Jedná se např. o
tyto autory - Patrik Hartl, Petra Soukupová, Alena Mornštajnová, Táňa Keleová – Vasilková, Magda
Váňová, Jojo Moyesová, Miloš Macourek a další. V knihovně jsou také tituly, které si mohou vypůjčit
děti pro povinnou četbu v základní škole, či gymnáziu (Bílý Tesák, Rychlé Šípy, Vinnetou, Říkali mi
Leni, Staré řecké báje a pověsti, …). Paní Lecová ráda poradí a vyhledá knížku na přání. Zároveň
můžete navrhnout knižní tituly, které by se mohly do knihovny zakoupit.
V Nesměni sídlí obecní lidová knihovna v budově čp. 72 (bývalá škola). Knihovnicí je paní Jaroslava
Kočerová. Návštěvní doba je každé pondělí od 17:00 do 19:00 hod. Knihovna taktéž nabízí velký
výběr knih a časopisů jak pro děti, tak pro dospělé.
Také nabízí „knižní soubory“ knih zapůjčené z českobudějovické knihovny, které jsou 1x do roka
obměňovány. V Nesměni čtenáři preferují hlavně časopisy. K zapůjčení jsou Tina, Paní domu,
Rytmus života, Receptář, Vaříme krok za krokem, Můj čas na kafíčko, Interview, Krimi revue,
Enigma.
Pro rok 2019 je v rozpočtu obce Ločenice připraveno 25.000 Kč na nákup nových knih a časopisů.
Obě knihovny také nabízí zdarma přístup na internet.
M.Fanglbauerová

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)

Informace pro občany - ODPADY
Kompletní svozový plán pro rok 2019 na komunální odpad:
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Ločenice
Nesměň

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

ČERVENÁ ZNÁMKA
SVOZ 42x
1,2,3,4,5
6,7,8,9
10,11,12,13
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
1,3,5
7,9
11,13
15,17
19,21
23,25
27,29
31,33,35
37,39
41,43
45,47
49,51

MODRÁ ZNÁMKA
SVOZ 13x
3
7
11
15
19
23
27
31,35
39
43
47
51

KOMUNÁL

BIO

PLASTY

PAPÍR

SKLO

KOVOVÉ
OBALY

ČTVRTEK

STŘEDA
lichý
týden

PONDĚLÍ
1x za 14 dní
lichý týden

PÁTEK
1x za 14 dní
lichý týden

1x za
měsíc
1.-2. týden
v měsíci

1x za měsíc

Cena ročních i jednorázových známek pro rok 2019 zůstává
stejná, nezdražily se.
ZELENÁ
2.150,-Kč
ČERVENÁ
1.950,-Kč
ŽLUTÁ
1.450,-Kč
MODRÁ
950,-Kč
JEDNORÁZOVÁ VISAČKA 70,-Kč

1x za týden
ZIMA 1x za týden, LÉTO 1x za 2 týdny
1x za 2 týdny
1x za 4 týdny

UPOZORNĚNÍ - nádoby na tříděný odpad
V našich obcích neustále narůstá počet případů, kdy lidé odkládají ke kontejnerovým stáním, či
k samostatně stojícím kontejnerům na třídění odpad věci jako pneumatiky, koberce, kyblíky
s lepidlem, apod. Upozorňujeme občany, že tyto sběrná místa jsou určena pouze pro sběr
tříděného odpadu do jednotlivých barevných kontejnerů. Je zakázáno zde odkládat jakýkoliv jiný
odpad. Objemný, či nebezpečný odpad je možno zdarma odvézt do sběrného dvora ve Velešíně.

Informace pro občany - ODPADY
PRODEJ ROČNÍCH ZNÁMEK NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
PRO ROK 2019 A VÝBĚR POPLATKŮ ZE PSŮ BUDE ZAHÁJEN
V PONDĚLÍ 7. LEDNA 2019 (pouze v úředních hodinách).
PRODEJ ZNÁMEK A VÝBĚR POPLATKŮ ZE PSŮ V NESMĚNI
BUDE V PONDĚLÍ 14. LEDNA 2019 V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY
(16:00-18:00)
PŘIPRAVTE SI, PROSÍM, DROBNÉ. DĚKUJEME.

____________________________________________________
ROČNÍ ZNÁMKY Z ROKU 2018 JSOU PLATNÉ DO KONCE ÚNORA 2019.
A PLATÍ PRO NĚ STEJNÉ SVOZY JAKO DOPOSUD.
MĚSÍC
Leden
Únor

ZELENÁ ZNÁMKA

ČERVENÁ ZNÁMKA

ŽLUTÁ ZNÁMKA

MODRÁ ZNÁMKA

každý týden
každý týden

1,2,3,4,5
6,7,8,9

1,3,5
7,9

3
7

____________________________________________________

SVOZ BIO ODPADU v roce 2019
MĚSÍC
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC

DEN
27.3.
10.4., 24.4.
8.5., 22.5.
5.6., 19.6.
3.7.,17.7.,31.7.

MĚSÍC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD

DEN
14.8., 28.8.
11.9., 25.9.
9.10., 23.10.
6.11., 20.11.

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

starosta Jaroslav Bína
kancelář obce
kancelář obce

Úřední hodiny:
Pondělí
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Otevírací doba obecního úřadu na konci roku 2018:
Ve dnech 27.12., 28.12., 31.12. 2018 bude obecní úřad uzavřen.
Jednorázové visačky je možné zakoupit na Poště Partner v Ločenicích.

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

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

Knihovna Ločenice

Hlášení poruch:

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

E.ON: 800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

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

Obecní prodejna Nesměň:
Otevírací doba
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
31.12.2018
26.01.2019
02.03.2019
23.03.2019

Půlnoční ohňostroj Ločenice - náves (pořádá obec)
Hasičský ples Ločenice - sál (pořádá SDH)
Masopust - celý den sál (pořádá obec + SDH)
Obecní ples (pořádá obec)

Plán akcí Nesměň: 2018/2019
31.12.2018
19.1.2019
2.2.2019
16.2.2019
9.3.2019

Přivítání nového roku – Silvestrovský ohňostroj v Nesměni
Myslivecký ples (pořádá MS Nesměň, z.s.) – hraje Pěčnovanka
Hasičský ples (pořádá SDH Nesměň) – hraje Malá kapela Pavla Havlíka
Staročeská koleda v Nesměni – hrají Flamendři
MDŽ – hraje Hájovanka

Pošta Partner
Dne 4.12.2018 uplynul již rok, co byla otevřena Pošta Partner v Ločenicích.
Pošta Partner je poštou, kterou provozuje obec Ločenice. 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. Přes terminál společnosti SAZKA a.s. je na poště možné vsadit svá oblíbená čísla Sportky, či
koupit los.
Na Poště Partner je možné zakoupit také roční a jednorázové známky pro svoz komunálního odpadu
v obci nebo zaplatit poplatek ze psa.
Na rok 2019 je naplánována rekonstrukce Pošty Partner, včetně nové moderní přepážky a nábytku.
Jsem velmi rád, že jsou občané s provozem pošty spokojeni.
Starosta Jaroslav Bína

POZVÁNKA
Pozvánka do muzea v Besednicích

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 15.3.2019.

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

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

Kontakt:
602 763 367

Zákusky
Minizákusky
Klasické dorty
Atypické dorty
Dorty na přání
Svatební dorty

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.

