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Obecní bál byl s překvapením

SLOVO
STAROST Y
Vážení spoluobčané,

Sál byl zaplněn do posledního místa. A zpívala hvězda večera Marcela Březinová.
V sobotu 23. března 2019 se
v Ločenicích uzavírala plesová sezona a to Obecním bálem,
který pořádala obec Ločenice.
Jako tradičně se sešel plný sál
a nebylo ani kousek volného

místa. Bál zahájil ve 20 hodin starosta obce a pak se již
vše řídilo předem připraveným programem. Ve 21 hodin
předvedl své vystoupení Matěj Kodeš se svou bublinovou

show. Ve 22 hodin na něj navázal imitátor Petr Martinák
a po jeho skvělém vystoupení
zazpívala hvězda večera Marcela Březinová.
(Více na straně 9)

Budova Pošty Partner má novou střechu
V únoru dostala budova Pošty Partner novou střechu. Výměna byla plánovaná již v minulém roce, ale časově se to nezvládlo. Výměnu firma provedla v celkových nákladech za 215 573 Kč bez
DPH. Během tohoto roku máme v plánu předělat stávající interiér budovy a to vyměnit okna i dveře, které jsou již ve velice špatném stavu.
Jaroslav Bína, starosta obce

Dělníci firmy Střechy Roman Vávra z Blanska,
i přes nepřízeň počasí, odvedli dobrou práci.

Novou střechu si budova Pošty Partner již
zasloužila. Nyní ji čeká rekonstrukce interiéru.

máte před sebou zbrusu nový zpravodaj ve kterém se
Vás budeme snažit
podrobněji
informovat
o veškerém dění
v našich
obcích.
Co plánujeme v dohledné
době? Požádali jsme o následující dotace: Z dotačního programu – Podpora
venkovských prodejen v Jihočeském kraji na obnovu
nevyhovující výlohy v prodejně potravin v Nesměni, dále z POV Jihočeského
kraje na doplnění veřejného rozhlasu Ločenice a Nesměň. Rozhlas je již silně
zastaralý a někde i nefunkční. Z Ministerstva pro místní rozvoj o dotaci na Novostavbu workoutového hřiště
s fit prvky v obci Ločenice.
Na prvním místě je i slibovaná rekonstrukce interiéru Pošty Partner v Ločenicích a nové vytápění v KD
Nesměň.
Tak snad se vše podaří.
A také Vám všem přeji hodně jarního elánu a pohody.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Obec Ločenice připravuje druhou etapu zástavby ZTV2
Pro velký zájem jsme se rozhodli připravit ještě druhou
a poslední etapu zástavby tedy ZTV2. Jedná se místo, které
se nachází nad první etapou zástavby ZTV1, která je již skoro celá zastavěná a již v nových
domech bydlí občané. Tato druhá etapa je v přípravné fázi. Ještě zbývá dořešit výkup několika
pozemků a doufám, že do konce roku by jsme mohli stihnout
připravit finální geometrický
plán na kterém budou již zřetelná parcelní čísla, která budou již
nabízena k prodeji. Opravdu je
velký zájem o stavbu rodinných
domů u nás v katastru, ale nejde
vyhovět všem z důvodu nedostatku ploch k zástavbě.
Jaroslav Bína, starosta obce

Pohyb obyvatel Ločenice
a Nesměň v roce 2018
V průběhu roku 2018 se v našich obcích narodilo šest dětí
– jedno děvče a pět chlapců.
Do obce se přihlásilo třicet občanů k trvalému pobytu – sedmnáct žen a třináct mužů.

Kamenný most je na pět
měsíců uzavřen

Odstěhovalo se dvacet pět osob
– čtrnáct žen a jedenáct mužů.
Přímo v obci z domu do domu
se přehlásilo devět osob.
V roce 2018 zemřelo osm spoluobčanů – tři ženy a pět mužů.

Počet obyvatel za poslední 4 roky:
Část obce
Ločenice
Nesměň

Počet obyvatel k 31. 12.
2015

2016

2017

2018

529
152

551
151

547
154

559
146

Oprava mostu ev. č. 155-0007 Římov (oranžová linka v detailu)
začala již v březnu a potrvá do 25. srpna 2019. Objízdná trasa
je vyznačena na situaci (modrá linka na komunikacích).

SOUTĚŽ PRO VNÍMAVÉ OBČANY

Najdete místo, kde a co jsme fotili?
Hrajte s námi zábavnou hru,
jejíž pravidla jsou jednoduchá: poznat a napsat, kde a co
jsme fotili. Vaše odpovědi
očekáváme do konce dubna
2019 na e-mailové adrese:
starosta@locenice.cz a nebo
můžete zavolat na tel. číslo
724 181 329.
Budeme rádi, když popíšete, podle čeho jste místo

poznali. V příštím zpravodaji se dozvíte, zda jste
tipovali správně. Prvního,
kdo správně odpoví a uvede
celé své jméno, uveřejníme ve zpravodaji a zároveň
obdrží tričko s logem obce,
které si může vyzvednout
na OÚ v Ločenicích.
Jaroslav Bína,
starosta obce
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Výzva pro předkládání projektů
na 3. kolo kotlíkových dotací byla vyhlášena
7. ledna 2019 byla vyhlášena v rámci OP Životní
prostředí 3. výzva pro kraje pro překládání projektů získání finančních prostředků na 3. kolo
kotlíkových dotací.
Jihočeský kraj má znovu možnost získat více než 300 mil.
Kč na výměnu zastaralých
kotlů.

Zveřejnění podmínek
Předpokládané zveřejnění
podmínek pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském
kraji:
Srpen/září 2019
na webu http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Přijímání žádostí
Předpokládané zahájení příjmu žádostí pro 3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském
kraji:
Srpen/září 2019
prostřednictvím na webu
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.
Podmínky pro podání žádosti
z velké míry obdobné jako ve 2.
kole, s výjimkou vyřazení podpory veškerých kotlů spalujících uhlí. (včetně kotlů kombinovaných uhlí/biomasa)

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících 3., 4. a 5.
emisní třídu dle ČSN EN 303-5.
Seznam
podporovatelných
zdrojů tepla pro 3. kolo je zveřejněn na webových stránkách
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v sekci Seznam
výrobků pro kotlíkové dotace.
Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to
ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného
domu.
Výměnu kotle je možné realizovat v rodinných domech

s max. 3 bytovými jednotkami
mi po celém Jihočeském kraji.
Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.
Žadatelé z tzv. prioritních obcí (Blatná, Chlum, Branišov,
České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry,
Litvínovice, Planá, Roudné,
Rudolfov, Vráto, Jindřichův
Hradec, Božetice, Milevsko,
Sepekov, Boudy, Čimelice,
Horosedly, Mirotice, Písek,
Protivín, Rakovice, Klenovice, Soběslav, Zvěrotice, Katovice, Pracejovice, Strakonice, Štěkeň, Bechyně, Dražice,
Libějice, Malšice, Planá nad
Lužnicí, Radimovice u Želče,
Sezimovo Ústí, Slapy, Tábor,
Turovec, Týn nad Vltavou,
Vodňany) mají nárok na bonus ve výši 7 500,- Kč.

Výše dotace a podporovatelné zdroje tepla
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše
však 120 tis. Kč;
80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel
na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;
75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový
kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč.

Uznatelnost výdajů
Zpětně od 15. 7. 2015
za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.
Podávání žádostí:
Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného listinného výtisku
s povinnými přílohami.
Povinné přílohy (k dispozici budou zveřejněny vzory):
Doklad o kontrole technického stavu a provozu
stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení
emisní třídy stávajícího
zdroje), příp. jiný doklad
o emisní třídě starého kotle, pokud došlo k výměně starého zdroje vytápění za nový již před rokem
2017, tj. do 31. 12. 2016
Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso.
Fotografie štítku starého
kotle (pokud existuje).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li
relevantní).
Písemný souhlas spoluvlastníků většinového
podílu k bytové jednotce
a k rodinnému domu (jeli relevantní).
Písemný souhlas vlastníka či spoluvlastníka pozemku (je-li relevantní).
Společně s výměnou
zdroje tepla není nutné
realizovat mikroenergetické opatření.
Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost
prokazatelně doložit se závěrečným vyúčtováním.
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MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti
Na dvě stě lidí se sešlo koncem ledna v Kulturním
domě v Trhových Svinech na slavnostním večeru
spojeném s oceňováním talentovaných dětí „Talent v MASce“. MAS ocenila výkony celkem 56
dětí, jednotlivců i členů kolektivů s mimořádnými
výsledky v různých oblastech.
„Jsme sice malým kolektivem, ale i u nás žijí šikovné děti, mnohé se mohou pochlubit medailemi
z evropských soutěží nebo i z mistrovství světa“,
řekla manažerka MAS Zuzana Guthová.
Nešlo tu jen o proslovy a rozdávání diplomů a cen, ale
i o vystoupení oceněných,
kdy zazněly hudební kousky
ve špičkovém provedení dětských muzikantů. Když zazněla upravená „Vltava“ od Bedřicha Smetany v podání flétnistů Gabriely Tlapové a Tadeáše Tvaroha, byli dojati snad
všichni. Hra Štěpánky Čermákové z Benešova nad Černou
na akordeon ohromila svojí profesionalitou. Účastníci si
poslechli také esej s názvem
Hotel Svět v podání autorky
Adély Černé ze Srubce, která
vyhrála 2. místo v celostátní literární soutěži.
„Ani nevíte, jaké to je pro ta
děcka zážitek, když hrají před
nabitým sálem!“ poznamenal
otec patnáctiletého Vaška Voharčíka ze Zborova, který má

za sebou celou řadu úspěšných
vystoupení u nás i v zahraničí.
„Moc děkuji za kluky, že jste
nás sem pozvali, byl to pro
ně skvělý zážitek“ pochvaloval si Miloslav Faltus, trenér
florbalového týmu z Malont,
finalistů evropského šampionátu a otec nositelky bronzové medaile z mistrovství světa ve stejném sportu.
Dětem, ale i jejich rodičům,
trenérům a učitelům poděkovali za krásné výkony starostka Trhových Svinů Věra Korčaková, předseda MAS
Stanislav Malík i krajský radní pro kulturu a venkov Pavel
Hroch.
„Talentovaných dětí je hodně, ale jen ti opravdoví dříči mohou dosáhnout špičkových výkonů“, poznamenal Stanislav Malík, předseda

Talentovaným dětem předává ceny krajský radní Pavel Hroch.
MAS, „děti potřebuji kvalitní vedení a my si ceníme toho, že v našem regionu žijí lidé, kteří chtějí s dětmi pracovat, často ve svém volném

Přítomné v Trhových Svinech zaujaly výkony soutěžících. Nadšení posluchači
ocenili nejen dětské interprety, ale i organizaci Místní akční skupiny Sdružení
Růže.

čase, a dovedou v nich talent
rozvíjet“.
(Výsledky soutěže jsou uvedeny
v pokračování na straně 10)

Vltava v podání flétnistů Gabriely Tlapové
z Ločenic a Tadeáše Tvaroha ze Sv. Jána nad
Malší, dojala všechny přítomné.
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Mateřská škola Ločenice

V mateřské škole mají děti postaráno nejen
o zábavu, ale i výlety a praktické dovednosti
Začátkem nového kalendářního
roku a navzdory tuhé zimě jsme
s dětmi vyrazili do Sv. Jána nad
Malší na naučnou atrakci o vesmíru a hvězdách, na tzv. pojízdné planetárium. Děti shlédly
pohádku „O tučňákovi a medvědovi“ a měla jim přiblížit
svět a dění ve vesmíru.
V polovině měsíce ledna jsme
si zjistili výhled počasí a naplánovali si zimní přírodovědnou
vycházku. A tak jsme v úterý 22. ledna s dětmi vyrazili
na naučnou vycházku do nedalekého lesa. Cestou jsme hráli různé naučné hry a pozorovali okolní přírodu. Děti měly
za úkol poznat na obrázku různá zvířátka, která žijí v lese
a některé ptáky, které můžeme u nás v zimě vidět. Chtěli
jsme je živě pozorovat, ale neměli jsme štěstí, tak jsme alespoň sledovali ve sněhu stopy
těchto zvířat. Po hře jsme vyrazili ke krmelci v nedalekém lese a zde děti vysypaly své zásoby, abychom zvířátka nakrmili
– někteří přinesli tvrdý chléb,
jablka, mrkev, různou zeleninu – hlávkové zelí, kedlubnu,
brambory a také jsme nezapomněli na ptáčky se semínky
a zrním. Pak jsme se posilnili
i my pitím a svačinkou a pomalu jsme vyrazili zpět do školky, neboť byla opravdu velká
zima. Na cestě zpátky jsme se
zastavili na obecním hřišti, kde
si děti zaskotačily a trochu zahřály. Cílem bylo zvyšovat tělesnou zdatnost dětí, pohybovat
se na sněhu a ledu. Rozvíjeli
jsme u dětí spolupráci s ostatními, vnímání všemi smysly,
umět vyjmenovat základní znaky zimy a pochopit jevy kolem
sebe, pozorování zimní přírody
a stop zvěře. Jak můžeme jako
lidé zvířatům v zimě pomoci.
Do Sv. Jána jsme vyjeli během zimy ještě jednou ke kolegům do školky na pohádku

Živá zvířátka se nám pozorovat nepodařilo, tak jsme alespoň sledovali ve sněhu jejich stopy.
„O dvanácti měsíčkách“. Dětem se představení moc líbilo.
Ovšem největší úspěch našim
dětem přinesla návštěva Funparku Panda v Českých Budějovicích, kterou jsme si užili my
i děti.
Během měsíce února a března jsme ještě shlédli několik
divadelních představení – například pohádku „O červené
Karkulce“, „O drakovi“, hudební pohádku pana Daňhela „O Honzovi“, dále pohádku divadla ŠUS „O Skřítkovi“
– zkrátka zimní a předjarní dny
jsou pro pohádky nejvhodnějším obdobím.
Z několika zmíněných akcí je fotogalerie k dispozici na stránkách naší Mateřské
školy – www.mslocenice.cz/
Fotogalerie.
V měsíci březnu, který je měsícem čtenářů, jsme navštívili místní knihovnu a vybrali si
několik knížek, které si přečteme před odpoledním odpočinkem ve školce. U dětí budujeme pozdější dobrý vztah
k četbě a knize vůbec. Bylo to
moc pěkně strávené odpoledne.
V době masopustního veselí jsme i my s dětmi uspořádali maškarní karneval, který
si všichni užili a již teď se těšíme na další. Kostýmy byly
originální, veselé i strašidelné.

Nakonec, po tanci, hře a soutěžení, děti dostaly za odměnu
nanukový dort a jiné sladkosti.
Je krásné vidět na dětech jejich
spokojenost a radost v očích.

Hezké jarní dny plné sluníčka přejí děti a zaměstnanci
školky.
Olga Becherová
a Andrea Bulková

Rádi uvítáme v naší mateřské škole nové děti
Zápis dětí, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se koná ve středu 15. května 2019 od 9
do 14 hodin v MŠ Ločenice.

Masopustní veselí jsme si s dětmi užili na maškarním karnevalu.

Dětem se líbila návštěva Funparku Panda.
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Toulavá kamera České televize zavítala
na Staročeskou koledu do Nesměně
Jako každý rok se i letos konala
v sobotu 16. února v Nesměni
tradiční Staročeská koleda. Vše
proběhlo podle starých zvyklostí, počínaje žádostí o povolení koledy a konče večer věnečkem na sále. Tentokráte koledě
přálo i hezké počasí, a tak bylo
veselo celý den. Na návsi u pomníku se pekla tradičně cmunda, nechyběly masky a kdo se
přijel podívat určitě nelitoval.
Navštívila nás i Česká televize,
záznam jste mohli vidět v pořadu Toulavá kamera na programu ČT1. Pokud jste to nestihli, můžete si pořad přehrát
na internetu na stránkách České televize nebo na chytrých televizorech pomocí červeného
tlačítka.
Bohumír Tomek

Staročeská růžičková koleda.

Nesměňský masopustní klobouk.

Masopustní průvod v čele s Matkou masopustu.

Koleda je tradiční slavnost před obdobím půstu
První písemná zmínka o masopustní (či staročeské nebo také
doudlebské) koledě v Ločenicích pochází z obecní kroniky.
Zápis datovaný rokem 1895 popisuje masopustní koledu jako tradiční slavnost předcházející křesťanskému období půstu.

Podle ústního podání ločenických občanů se však můžeme
domnívat, že se jedná o tradici
daleko starší.
Kronika také uvádí, že koledníků bývalo obyčejně osm. Koleda sama má určitý náboženský podtext a každá její součást,

počínaje oblečením koledníků a konče jejich hláškami,
má pevně stanovený symbolický význam. Koledníci dělají za doprovodu dechové hudby
kola u každého domu, v Ločenicích při dělání kol tradičně hraje píseň „Červená růžičko“. Pak

dostanou koledu. Na této pouti je
doprovázejí „maškary“. Než vyjdou z hospody na koledu do vsi,
musejí mít povolení od starosty.
Koleda se večer, poté co koledníci obejdou celou vesnici, zakončuje v místní hospodě taneční zábavou – věnečkem.
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Tradiční masopustní koleda v Ločenicích
i závěrečný věneček se vydařily

Koledníci dostali povolení ke koledě od starosty a požehnání od faráře.
Tradiční masopustní koleda dopadla v sobotu 2. března 2019 v Ločenicích dle našich představ až na počasí,
které nám moc nepřálo. Začalo se kolem osmé hodiny ranní. Koleda si vyzvedla povolení ke koledování u starosty
obce. Pak dostali požehnání
od faráře a vyrazilo se na velkou trasu.
Celý den doprovázelo masopustní průvod i několik masek a mnoho občanů. Věneček, který večer završil v místním sále restaurace Pod Ločenickým vrchem, celou letošní masopustní koledu, proběhl s obrovským ohlasem a přišlo se

podívat i mnoho hostů. Tím
bych chtěl ještě jednou poděkovat především našim

hasičům, kteří mají obrovský podíl na celém pořádání
a všem dalším, kdo pomáhal

Ke koledníkům se přidal i Pivofon.

s přípravou. Už se všichni
těšíme na další rok.
Jaroslav Bína, starosta obce

Matka masopustu.

Půst je nejen zřeknutí se jídla, ale i toho, co je v životě zbytečné
V katolickém prostředí se běžně
dodržuje jako postní den pátek.
Běžný páteční půst znamená
půst od masa, tedy zřeknutí se
potravy z masa teplokrevných
zvířat v daný den. Za porušení půstu od masa se nepovažuje
snědení ryby nebo živočišného

tuku. Ryba je běžný postní pokrm. Na Popeleční středu a Velký pátek, se praktikuje přísný
půst, tedy půst od masa spojený
s půstem újmy. Ten znamená, že
se věřící v ten den nasytí pouze
jedním hlavním – ovšem bezmasým – jídlem a z ostatních jídel

citelně ubere. Věřící si sám zvolí
způsob postu v postní a adventní době. Např. zříci se po celou
postní dobu masa a nápojů obsahujících alkohol a na Popeleční středu a Velký pátek jíst jen
málo nebo vůbec. Půst ale nemá
být nějakým druhem výkonu

a je třeba zachovat míru s vědomím vlastních hranic.
Půst má mít vždy i duchovní rozměr. Postem není myšlen jen půst od jídla, ale zřeknutí se toho, co je v životě věřícího
zbytečné.
(Zdroj Wikipedie)
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Dobrou náladu a veselí na tradiční oslavě
MDŽ v Nesměni zajistili hasiči
Je již tradicí, že v Nesměni pořádají hasiči za podpory Obce
Ločenice každoročně oslavu
Mezinárodního dne žen. Tento
rok oslava proběhla v sobotu
9. března v sále místního kulturního domu.
Uvítání příchozích žen se
ujal jako vždy starosta hasičů v Nesměni pan Ing. Tomáš
Dobeš, který každé ženě popřál a předal květinu. Po devatenácté hodině zazněly tóny
prvních písní v podání kapely
Hájovanka. Poté následovalo
vystoupení tanečního souboru Kukačky z Borovan, které mělo velký úspěch a diváci
jej ocenili potleskem. Po tomto krásném vystoupení pokračovala zábava až do pozdních
hodin.
Bohumír Tomek

O dobrou náladu se postarala kapela Hájovanka a taneční soubor Kukačky z Borovan.

Víte, že...
... Mezinárodní den žen
(ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března,
je mezinárodně uznávaný
svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí
stávky newyorských švadlen
v roce 1908? A že v České
republice je svátek od roku
2004 významným dnem?

Vývoj oslav
Demonstrace žen na konci
zimy, tradičně o nedělích,
se nejdříve konaly v USA
na popud tamní Socialistické strany USA; velké shromáždění za volební právo žen se konalo 8. března
1908 v New Yorku. Svátek
žen byl poprvé slaven 28.
února 1909 po vyhlášení
Americkou socialistickou
stranou. Od roku 1911, kdy
byl poprvé slaven v Německu, Rakousko-Uhersku,
Švýcarsku, Dánsku a USA,
patřilo mezi jeho cíle volební právo žen.

Celý program se vydařil a spokojení návštěvníci se vydrželi bavit až do pozdních hodin.

Mezinárodní den žen se slaví již 110 let
Datum 8. března se ustálilo až
po první světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě roku 1917 těsně
předcházející únorové revoluci, která se konala poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu

kalendáře gregoriánského. Svátek
se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického a feministického protestu po apolitickou socialistickou obdobu Dne matek.
Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán

jako den mezinárodní solidarity
žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Ve 21. století bývá někdy význam MDŽ
zpochybňován jako jeden z kulturně vytvořených rozdílů mezi
muži a ženami.
(Zdroj Wikipedie)
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Hasičský ples v Ločenicích zpestřil
bohatý program a velká návštěvnost
V sobotu 26. ledna 2019 se
konal v Ločenicích tradiční
hasičský ples.
K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina TAMARA
a pro návštěvníky plesu byla
připravena jako každoročně
bohatá tombola.
V úvodu večera jsme poblahopřáli našemu veliteli panu Františku Šmitmajerovi
k jeho významnému životnímu jubileu a pak už jsme byli
všichni zvědavi na předtančení. Letos jsme si pozvali tanečníky z taneční školy Ella
z Českých Budějovic, kteří nám předvedli ukázky klasických a latinskoamerických
tanců.
Letošní ples lze zařadit mezi ty opět vydařené, protože

František Šmitmajer (vlevo)

Tanečníci z taneční školy Ella.

Veselo bylo i na parketu.

nabídl pěkné předtančení, výbornou kapelu a v neposlední
řadě i celkem zaplněný sál.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem podporovatelům plesu, kteří nám přispěli

jak věcnými, tak i finančními
dary.
Jaroslav Fojtl

FOTOREPORTÁŽ

Obecní bál v Ločenicích byl v pohodě a s pobavením
(Dokončení ze strany 1)
Ta dokázala řádně rozbouřit celý sál a zároveň nám
kolem půlnoci vylosovala
pět hlavních cen bálu. Byla
i bohatá tombola, která byla hodně rychle vykoupena.
Ceny do ní věnovala obec
Ločenice a i velké množství sponzorů, kterým bych
chtěl moc poděkovat. Dále
patří velký dík i předsedkyni kulturní komise Martině
Bínové za krásnou výzdobu sálu a za celou organizaci
bálu. Poděkování patří i Šárce a Klárce Šmitmajerové,
zastupitelům a všem dalším
kdo pomohl vše připravit.
Děkuji i Vám všem,kdo jste
se zúčastnili bálu, protože
bez Vás by to nešlo. Pokud
je prázdný sál, tak není ani
žádná zábava. Abych nezapomněl i na kapelu CORSO,

Starosta obce s Marcelou Březinovou, místostarosta obce Josef Kápl, předsedkyně kulturní komise
Martina Bínová a kapela CORSO.

Matěj Kodeš s bublinovou show.
která nás celý večer krásně
bavila.
Nebojte... příští obecní bál

Skvěle bavil i imitátor Petr Martinák.
bude stejně tak dobrý jako letošní. Těším se na Vás všechny i na našich dalších akcích,

které se budou pořádat u nás
v Ločenicích a v Nesměni.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Letošní Tříkrálová sbírka se opět vydařila
V sobotu 5. ledna 2019 jsme,
jako každý rok, vyrazili
na Tříkrálovou sbírku po naší
obci. Počasí k nám bylo nevlídné, ale všichni statečně chodili
dům od domu s písní na rtech.
První skupinka koledníků
ve složení Lucie Kyrianová,
Románek Veselý, Julča Mročková, Kamila Brabcová s dospělou osobou Ivonou Kyrianovou obcházela dolní část obce.
V části obce, směrem na Svatý Ján nad Malší, koledovali

Koledníci vyšli do ulic i v nevlídném počasí. Ve prospěch těch,
kteří si nemohou sami pomoci, vybrali nemalou částku.

Jakub Fojtl, Ondra Novotný,
Jaroslav Kyrian a dospělá osoba Jana Tlapová.
Koledníci Lucie, František
a Dan Košíčkovi s dospělou
osobou Pavlou Košíčkovou
chodili v části obce směrem
na Trhové Sviny.
Mnohokrát všem upřímně děkuji za darované peníze, vybrali jsme celkem 12 121 Kč.
Vybírali jsme pro Charitu
Velešín.
Ivona Kyrianová

MAS Sdružení Růže ocenila výkony ve více oborech
(Dokončení ze strany 4)
Z Nových Hradů byli ocenění Vojtěch Švarc a Josef Štangl, studenti Gymnázia v Trhových Svinech, kteří se umístili
na 2. místě v krajském kole Dějepisné soutěže studentů
gymnázií a na 16. místě v Česko-slovenském finále Dějepisné soutěže. Oceněny byli
i mimořádné výkony Tomáše
Balka v karate, který mimo jiné obsadil 2. místo kraji ve své
kategorii a na Bohemia Open
získal 3. místo.
Z Trhových Svinů byli podpořeni bratři Jakub a David Vašíčkovi za vynikající
úspěchy v softballu, kdy spolu s národním týmem ČR obsadili skvělé 7. Místo na mistrovství světa v Kanadě, dále 2.
místo na Mistrovství ČR Juniorů s týmem Žraloci Ledenice,
a David navíc ještě s týmem
mužů 3. místo v extralize ČR.
Muzikanti Hubert Smolík získal
první místo v kraji ve hře na lesní roh a Matěj Hulička druhé
místo ve hře na příčnou flétnu.
Pavla Kunzová z Gymnázia Trhové Sviny se umístila
na skvělém 3. místě v celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí.
Horní Stropnici reprezentoval František Šulista, studující

Gymnázium v Trhových Svi- Fialková za vynikající výsledky
nech za 2. místo v krajském ve hře na zobcovou flétnu. Isakole Dějepisné soutěže stu- bela získala 1. místo v ústředdentů gymnázií a na 16. mís- ním kole soutěží MŠMT a řada
tě v Česko-slovenském finále dalších vynikajících výsledků
Dějepisné soutěže.
v krajských soutěžích.
Benešov nad
Z Ledenic byl
Černou vynioceněn softbaNa slavnostním
kajícím způlový oddíl žávečeru
sobem
reci Žraloci Lev Trhových Svinech p r e z e n t u j e
denice, který
Štěpánka Čerzískal nádherMAS ocenila
máková svojí
né 1. místo
talentované děti
hrou na akorna Mistrovství
deon. Štěpánv soutěži
ČR.
Oceněn
ka se umístila
byl i Klub lodTalent v MASce
na Mezinárodních modeláních akordeřů za vynikající
výsledky v rámci ČR i meziná- onových dnech v Ostravě
rodních soutěžích. Karatista Pe- ve stříbrném pásmu a excelotr Pelikán z Ledenic byl oceněn vala v řadě národních i meziza 1. a 2. místo národním po- národních soutěžích.
háru dorostu, juniorů a seniorů, Z Ločenic byli oceněni souza 1. Místo v Bohemia Open rozenci Gabriela a Lukáš Tlapovi za hru na flétnu. Gabriela
a 2. místo na mistrovství ČR.
Zborov. V kategorii umělec- obsadila stříbrné pásmo v náké byl oceněn neuvěřitelně rodní soutěži, 1. místo v kravšestranný talent Vaška Vo- ji a 1. místo na mezinárodní
harčíka, který hraje na klá- soutěži Novohradská flétna.
vesy, na trubku i zpívá, a to Lukáš obsadil ve své kategoza bronz na hudební olympiá- rii bronzové pásmo v národdě ČR, stříbro na mezinárodní ní soutěži a 1. místo na mezinárodní soutěži Novohradská
přehlídce ZUŠ.
Z Borovan byly oceněny dvě flétna.
slečny a to Annemarie Oester- Malonty reprezentuje vyzpůsobem
odreicher za 2. místo v meziná- nikajícím
rodní soutěži houslových talen- díl florbalu TJ Hraničář,
tů a 1. místo v sólovém zpěvu který na mezinárodním turv okresní soutěži ZUŠ a Isabela naji ve Švédsko vybojoval 2.

Místo a v mezinárodním turnaji na Slovensku dokonce
1. místo. To že florbal se zde
hraje skutečně na špičkové
úrovni, svědčí i fakt, že dcera
trenéra Faltuse spolu s národním florbalovým týmem vybojovala bronzovou medaili
na mistrovství světa. V Malontech ale žijí i nadějní muzikanti, např. Matěj Hrtus, který
obsadil první místo v krajské
soutěži v sólové hře kytaru.
Srubec na přehlídce talentovaných dětí reprezentovala Adéla Černá, které získala 2 místo celostátní literární soutěži
a na česko-slovenském festivalu literární tvorby mládeže
čestné uznání.
Ze Sv. Jána nad Malší jsme
ocenili Tadeáška Tvaroha
za umístění ve Zlatém pásmu
v národní soutěži ve hře na flétnu, za 1. místo v krajské soutěži a za 1. místo v mezinárodní soutěži Novohradská flétna.
Věříme, že i příští rok bude moci podpořit jednotlivce
i dětské kolektivy za vynikající úspěchy v soutěžích krajské a vyšší úrovně. Nominace
na ocenění dětí do 19 let a dětských kolektivů za úspěchy
ve školním roce 2018/2019
bude MAS přijímat od června
2019 do konce října 2019.
Zuzana Guthová
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Obec podporuje

Obec Ločenice od začátku loňského roku
finančně podporuje Spolek Matyáš
Prvotním posláním Spolku
Matyáš je podpora rodin s dětmi se vzácnými převážně metabolickými
onemocněními
a podpora pracoviště metabolické jednotky kliniky dětského a dorostového lékařství 1.
Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Péče o děti s dědičnými poruchami metabolismu je velice náročná a těžce zasahuje
do života rodin dětí. Důvodů
je celá řada - nutnost speciálních diet, podávání řady léků ve dne i v noci, vysoké finanční náklady spojené se
ztrátou zaměstnání a výdaji
na péči o dítě, psychické i fyzické vyčerpání pečujících
s minimální možností odpočinku. Prognóza přitom zůstává příliš často nejistá nebo
nepříznivá.
Hospitalizace v nemocnici bývají u některých onemocnění časté a mohou se protáhnout i na několik týdnů. Proto
se spolek snaží dětem a jejich

Pobyt obou rodičů s nemocným dítětem v nemocnici, je pro
malé pacienty velmi důležitý.
rodičům pobyt na oddělení
co nejvíce odlehčit a zpříjemnit, třeba i umožněním pobytu
obou rodičů s nemocným dítětem v nemocnici, zakoupením
televizí na pokoje, příspěvkem

Prosba lesa
Milý člověče!
Jsem dárcem tepla v tvém krbu
za chladných nocí v zimě
a dárcem přívětivého chládku
v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví tvému obydlí
a desku tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš,
i kleč tvého rádla.
Já jsem dodal topůrko do tvé sekery
a branku do tvého plotu.
Ze mne je dřevo tvé kolébky
i tvé rakve.
Jsem tím, čím pro blahobyt je chléb
a pro krásu kvítko.
Slyš tedy moji prosbu:
Nepustoš mne!

na novou hernu, vybavení či
zútulnění pokojů.
Ačkoliv spolek nese jméno
malého Matyáška z Ločenic,
je vybraná finanční podpora
směrována do více rodin takto

nemocných dětí. V současnosti spolek podporuje sedm rodin
a již zmíněné pracoviště metabolické jednotky kliniky dětského a dorostového lékařství
1. Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Praze.
Pokud by Vás zajímaly příběhy všech sedmi dětí a jejich rodin, můžete si je přečíst na webových stránkách spolku,
www.spolekmatyas.cz. Příběhy vyprávějí o těžkém údělu
nejen dětí, ale i jejich rodičů.
Na těchto webových stránkách
je uvedeno, jak darované peníze od firem, obcí, jednotlivců,
z benefičních akcí, ale i z kasiček pomáhají. Jsou zde pozvánky na charitativní akce,
aktuálně na již druhý ročník
volejbalového turnaje, který se
koná 25. května ve sportovním
areálu v Hluboké nad Vltavou.
V kontaktech je pak možné
nahlédnout do transparentního
účtu v Komerční bance.
Hana Huličková,
podatelna obce

Na závěr vybíráme jeden úryvek z knihy Zelené ticho, kterou již v roce 1980 napsali Jaroslav Holeček
ml. a Jaromír Tomeček.
Vzhledem k tomu, že je její obsah navýsost aktuální,
přinášíme vám ukázku k zamyšlení.
O čem je kniha
Zelené ticho?
V desítkách černobílých i barevných fotografií a v zasvěceném doprovodném textu
přibližuje kniha les a život
jeho obyvatel v různých
ročních obdobích. Vypráví
o zvycích jelení a srnčí zvěře, o zajících, králících, veverkách, kunách, jezevcích
a dalších druzích savců a ptáků, kteří oživují naše lesy.
(Již jen v antikvariátech)
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Plán akcí Nesměň

30. 03. 2019 - Maškarní karneval pro děti a dospělé (pořádá obec +SDH)

30. 04. 2019 - Stavění májky

30. 04. 2019 - Stavění májky - hřiště (pořádá obec +SDH)

22. 06. 2019 - od 9:00 hod. Fotbalový turnaj,
od 18:00 hod. Nesměňská rocková pou
Parní Wanna +Kredencz pod pergolou
(pořádá SDH Nesměň)

12. 05. 2019 - Soutěž plamen - hřiště (pořádá SDH)
01. 06. 2019 - Dětský den - sportovní areál Ločenice (pořádá obec)
15. 06. 2019 - Memoriál Václava Šmejkala - hřiště (pořádá SDH)
29. 06. 2019 - Výstava stabilních motorů a staré techniky - park Ločenice
(pořádá obec)
13. 07. 2019 - Soukromá akce - hřiště (narozeniny)
27. 07. 2019 - Rybí hody - hřiště (pořádají místní rybáři+obec)
03. 08. 2019 - 5. ročník fotbalové turnaje o pohár starosty obce, večer disco,
(pořádá obec)
23. 08. 2019 - Dětská noční hasičská soutěž - hřiště (pořádá SDH)
06. 09. 2019 - Rozloučení s létem - hřiště (pořádá SDH)
20. 09. 2019 - Soukromá akce - hřiště (svatba)
28. 09. 2019 - Drakiáda - kopec Stráž - (pořádá obec)

2019

30. 06. 2019 - Pou v Nesměni - pod pergolu
(pořádá MS Nesměň, z.s.)
14:00 hod. - Mše v místní kapličce, páter Jan Mikeš
15:00 hod. - Posezení pod pergolou hraje dechová hudba
Šumavanka
13. 07. 2019 - Nesměňský rockový večer
19:00 hod. Kabát revival Plzeň (pořádá SDH Nesměň)
4. 08. 2019 - Divadelní představení D.S.J.K. Tyla z Č. Budějovic pod pergolu
+ Dětský den Zálesák
Srpen 2019 - Pečení prasete pod pergolou
26. 10. 2019 - Posvíceňská zábava (pořádá SDH)

16. 11. 2019 - Posezení s důchodci s dechovkou - sál (pořádá obec)

01. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
31. 12. 2019 - Půlnoční ohňostroj, přivítání nového roku v Nesměni

01. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - náves
(pořádá obec)

Leden 2020 - Hasičský ples (pořádá SDH Nesměň)
Leden 2020 - Myslivecký ples (pořádá MS Nesměň, z.s.)

05. 12. 2019 - Čerti (pořádá obec)
31. 12. 2019 - Půlnoční ohňostroj Ločenice - náves (pořádá obec)
25. 01. 2020 - Hasičský ples
22. 02. 2020 - Masopust - celý den sál (pořádá obec+SDH)

Přichystali jsme pro vás přehled kulturních akcí v obci Ločenice a Nesměň, konaných od jara 2019 až do konce roku
i na počátek roku 2020. Najdete zde programy nejen pro
dospělé, ale i dětské akce. Přejeme vám příjemnou zábavu.
Jaroslav Bína, starosta obce

Firma Šustr
VODA - TOPENÍ
IČ: 12886343

Nesměň 81, 374 01 Ločenice

Provádíme dodávku a montáž
instalatérské - topenářské práce
Revize kotlů na tuhá paliva podle novely zákona
O ovzduší č. 201/2012 Sb.
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Sociální služby
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Inzerce

Potřebujete pomoc s nákupem nebo dovézt oběd?
Uvítáte pomoc při vaření a oblékání či doprovod k lékaři?
V rámci Pečovatelské služby Ledax o.p.s. pomáháme
nejen seniorům, ale i dlouhodobě nemocným či zdravotně postiženým, kteří uvítají pomoc druhé osoby
Nabízené služby:
ve svých vlastních domácnostech.

www.ledax.cz

dovoz oběda, donáška nákupů
pomoc s úklidem domácnosti, praní prádla, pomoc při hygieně
dovoz a doprovod k lékaři, dohled nad uživatelem při užívání
léků
pochůzka na poštu či jinou instituci

Osobní asistence
Uvítáte vy nebo vaši blízcí odvoz či doprovod k lékaři?
Potýkáte se s něčím, s čím by vám mohla osobní asistence
pomoci?
V rámci Osobní asistence Ledax o.p.s. pomáháme dětem
od 7 let věku, zdravotně postiženým i seniorům v jejich vlastních domácnostech.
Kontakt:
Leda o.p.s. – středisko Trhové Sviny
Mgr. Kateřina Sklářová – vedoucí střediska
Nábřeží Svat. Čecha 1055 (DPS)
374 01 Trhové Sviny
Mobil: 725 071 958
e-mail: katerina.sklarova@ledax.cz
Máte-li dotaz, kontaktujte nás, rádi Vám je zodpovíme.
Ledax o.p.s je registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

Nabízené služby:
pomoc při koupání, mytí vlasů, oblékání, pomoc na lůžko
pomoc při zajištění chodu domácnosti jako je úklid,
nakupování
pomoc s přípravou a podáváním jídla
doprovod k lékaři, na poštu či jinou instituci

Informace obecního úřadu
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V obci Ločenice a Nesměň v tomto roce navyšujeme počet
kontejnerů na tříděný odpad
V průběhu letošního ledna jsme požádali fa. Marius
Pedersen o navýšení počtu
kontejnerů na tříděný odpad
(plast, papír), a to o 5 modrých
na papír a 2 žluté na plast.
3 modré přibyly v kontejnerovém stání v Ločenicích,
1 modrý před obecním úřadem v Ločenicích a 1 modrý
v dolní části Ločenic. 1 žlutý
přibyl před prodejnou COOP
v Ločenicích a další žlutý je
nově v Nesměni v kontejnerovém stání. Celkem máme
již v obou obcích 29 kontejnerů. V poslední době se stávalo že kontejnery byly neustále
přeplněny a papír a plasty se
povalovaly kolem kontejnerů
a nevypadalo to vůbec hezky.

Doufám tedy, že to částečně
vyřeší tento problém. Jenom
pro Vaší představu. V obou obcích se za rok 2018 sebralo cca

27 tun tříděného odpadu (papír,
plast, kovy, sklo a nápojový
karton). Jsem velice rád, že se
všichni snažíme třídit. Jenom

PET lahve, krabice a objemné množství papíru
před uložením do kontejneru zmáčkněte!

Pořádek okolo popelnic a kontejnerů je vizitkou naší obce.

snad jedna prosba. Snažte se
prosím PET lahve před uložením do kontejneru řádně zmáčknout a to samé platí
i u papíru. Již několikrát jsem
našel u kontejneru poházené
papírové krabice od televize
a různých hraček. Dále se povaluje u kontejnerů dost často
odpad, který tam vůbec nepatří např. koberce, linolea a další komunální odpad. Každý
občan z Ločenic a Nesměně
má přece možno uložit tento
odpad bezplatně ve sběrném
dvoře ve Velešíně. Ten nepořádek, který tam vzniká si děláme sami sobě a nedělá to
dobrý dojem na celou vesnici.
Jaroslav Bína,
starosta obce

POZOR - NEPŘEHLÉDNĚTE

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
Proč sbíráme tyto odpady?

Jak probíhá sběr?

Možná někdy vyhodíte do popelnice zářivky, autobaterie, monočlánky,
zbytky barev či použitý olej a přitom si říkáte: „Vždyť toto malé množství
nemůže nikomu a ničemu ublížit.“ Ve skutečnosti může! Společně denně
vyhazujeme tuny odpadu, který obsahuje látky škodlivé lidskému zdraví i přírodě a to i ve velmi malém množství – těžké kovy (např. olovo,
rtuť, kadmium), oleje, kyseliny, rozpouštědla a různé další jedovaté látky. Pokud se tyto látky dostanou společně s ostatním komunálním odpadem na skládku, v dlouhodobém horizontu ohrožují půdu, podzemní i povrchové vody a v poslední fázi se objeví v našem potravinovém řetězci.

Nákladní automobily Zhotovitele v modrobílém provedení s velkým
nápisem Marius Pedersen a firemním logem bude ve stanovených
časech na zastávkách, kde od Vás pracovníci firmy Marius Pedersen
a.s. převezmou uvedené odpady. Neodkládejte odpady na zastávky
před nebo po odjezdu vozidla z důvodu jejich nebezpečnosti pro děti
či zvířata.

Jaké druhy odpadů se sbírají?
Mezi nebezpečné odpady patří např.:

ledničky, mrazničky, elektrotechnický odpad – televizory,
počítačové monitory
zářivky, úsporné žárovky, teploměry
olověné akumulátory z osobních vozidel
suché články (monočlánky)
barvy, laky, mořidla, tmely, lepidla a obaly s jejich zbytky,
ztvrdlé štětce, znečištěné piliny
obaly od rozpouštědel, kyselin, hydroxidů, pesticidů,
detergentů, odmašťovacích přípravků a jejich zbytky
vyjeté motorové oleje, fritovací oleje a tuky, mastné hadry

Mezi velkoobjemové odpady patří např.:

matrace, koberce, linolea, pneumatiky bez disků
WC mísy, umyvadla
kočárky, křesla, gauče, starý nábytek
staré oděvy, boty apod.

Svoz se nevztahuje na odpady obsahující azbest (eternit).
Tento odpad nebude odvezen, bude ponechán na místě!

Upozornění!
Tento sběr je zdarma a je určen pouze pro občany (fyzické osoby) Obce
Ločenice, nikoliv pro podnikatele. Při odevzdání odpadu se předkládá
občanský průkaz. Případné dotazy zodpoví Obecní úřad v Ločenicích.

Seznam zastávek - sobota 13. 4. 2019
1020. – 11.35 hod – LOČENICE - u obecního úřadu
12.25 – 13.05 hod – NESMEŇ – u obecní prodejny
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OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ

Obecní úřad Ločenice
Ločenice 158,
374 01 Trhové Sviny
Jaroslav Bína, starosta tel. 724 181 329 starosta@locenice.cz
kancelář obce
tel. 387 962 164 podatelna@locenice.cz
kancelář obce
tel. 702 124 413
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00
COOP Jednota Ločenice:
Ivana Vretosová, vedoucí, tel: 724 958 005 – vedoucí
tel: 720 948 890 – obchod
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 – 12:00
Pátek
7:00 – 12:00 / 13:30 – 16:30
Sobota
7:00 – 11:00
Mateřská škola Ločenice
tel. 720 978 464
mslocenice@seznam.cz
www.mslocenice.cz
Knihovna Ločenice
budova čp. 86 (Blažkovec),
1. patro
Pondělí 15:00 – 17:00 hodin

Obecní úřad Nesměň
Úřední hodiny: Bohumír Tomek, místostarosta za Nesměň
budova bývalé školy, čp. 72 – knihovna tel: 602 932 222
Pondělí 18:00 – 19:00
Obecní prodejna Nesměň
Otevírací doba: Prodejna má ve dnech státních svátků zavřeno.
Pondělí
7:00 - 9:30 / 15:30 – 16:00
Úterý
ZAVŘENO
Středa
7:00 – 9:30 / 15:30 – 16:00
Čtvrtek
ZAVŘENO
Pátek
7:00 - 9:30 / 15:30 - 16:00
Sobota
7:00 - 10:00
Neděle
ZAVŘENO
Odpovědná osoba: Kamila Klenková, tel: 774 488 982
Marap s.r.o., Nesměň 56, 374 01 Trhové Sviny
Knihovna Nesměň

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech

Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kurativa
(běžná lékařská péče)

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

Zelená známka
Svoz 52×

Červená známka
Svoz 42×

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

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

Ločenice
Nesměň

BIO

E.ON:
800 225 577
ČEVAK: 800 120 112

Pošta Partner Ločenice

Měsíc

Čtvrtek Středa
lichý
týden

Hlášení poruch

budova bývalé školy, čp. 72
Pondělí 17:00 – 19:00

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

Plasty

Papír

Pondělí
1× za
14 dní
lichý
týden

Pátek
1× za
14 dní
lichý
týden

Pouze na objednání

Lékař

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

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

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

Svozový plán 2019 pro bio odpad

Svozový plán 2019 pro komunální odpad

Komunál
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Žlutá známka
Svoz 26×

15,17
19,21
23,25
27,29
31,33,35
37,39
41,43
45,47
49,51
Sklo

1×
za měsíc
1.-2. týden
v měsíci

Modrá známka
Svoz 13×

15
19
23
27
31,35
39
43
47
51
Kovové obaly

1×
za měsíc

UPOZORNĚNÍ - Nádoby na tříděný odpad jsou určeny jen pro tříděný odpad
V našich obcích neustále narůstá počet případů, kdy lidé odkládají ke kontejnerovým
stáním, či k samostatně stojícím kontejnerům na tříděný odpad věci jako pneumatiky,
koberce, kyblíky s lepidlem, apod. Upozorňujeme občany, že tato 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. (Viz str. 2 - Navýšení počtu kontejnerů.)

Měsíc

Den

Měsíc

Den

Březen 27.3.
Srpen 14. 8., 28. 8.
Duben 10.4., 24.4.
Září
11. 9., 25. 9.
Květen 8.5., 22.5.
Říjen
9.10., 23.10.
Červen
5.6., 19.6.
Listopad 6.11., 20.11.
Červenec 3.7., 17.7., 31.7.
DROBNÉ VĚTVE, TRÁVU, LISTÍ je také
možné 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.
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EVA KOPTOVÁ
373 22 LOČENICE 16
MOB. 723 190 823
TEL. 387 962 120
E-MAIL: INFO@EVIKO.CZ
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Restaurace
POD
LOČENICKÝM
VRCHEM

VÝROBCE TRADIČNÍCH CUKRÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A SPECIALIT
MINIZÁKUSKY
KLASICKÉ DORTY
ZÁKUSKY
DORTY NA PŘÁNÍ
SVATEBNÍ DORTY
ATYPICKÉ DORTY

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

ANTÉNY
SATELITY
prodej - instalace
servis

Hotovková a minutková
česká kuchyně
Obědy (polední menu)
Večeře
Svatby, srazy, oslavy,
ﬁremní večírky, rauty,
smuteční hostiny atd.
Sledování sportovních
přenosů
Wi-Fi internet

INSTALACE
ELEKTRONIKY
Bohumír Tomek
Nesměň 93
374 01 Ločenice
Tel: 602 932 222

Čepujeme Budvar
světlé 10°
černé 12°
kvasnicový
světlý ležák 12°
točená kofola
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po – Čt 11:00 – 22:00
Pá
11:00 – 23:00
So
14:00 – 23:00

Kontakt:
602 763 367
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 a redakčně upravit. Uzávěrka je 14. 6. 2019.
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. Polygrafický servis nakladatelství Typ, České Budějovice.

