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Chtěli jsme uspět v soutěži
Vesnice roku 2019
Obec Ločenice se v letošním
roce opět přihlásila do soutěže Vesnice roku 2019. O titul
vesnice roku soutěží celkem
205 obcí, z toho 25 z Jihočeského kraje. Krajské kolo proběhlo v první polovině června.
Hodnotící komise navštívila naši obec v pátek 8. června 2019. Na začátku přivítal
všech 10 členů pan starosta
Jaroslav Bína. Zároveň představil další přítomné, kteří se
za obec zúčastnili – místostarosta p. Kápl, členové zastupitelstva p. Kleinová, p. Kopt,
p. Stodolovský, starosta hasičů p. Fojtl, knihovnice p. Lecová, za mateřskou školu
p. Becherová, předsedkyně
sociální komise p. Rakušanová a zaměstnankyně obecního úřadu p. Fanglbauerová
a p. Huličková.
Během čekání na společný oběd pan starosta seznámil přítomné s koncepčními
dokumenty obce a v krátkosti nastínil aktivity, jak obecního úřadu, tak také všech spolků a organizací působících
v obci. Komise mohla nahlédnout do obecních kronik, našeho zpravodaje. Dále pak fotografie, poháry, dresy a přehled
SDH
Ločenice.
činnosti
Sbor dobrovolných hasičů

Hodnotící komise zevrubně prohlédla celou obec.
z Ločenic také představil masopustní kroje – matku masopustu a kolednický. Na ukázku
bylo před kulturním domem
nové hasičské auto Ford Tranzit a v sále nová sportovní hasičská stříkačka a stříkačka
stará tzv. „stratílek“.
Po obědě jsme komisi provedli domem čp. 13 (naproti obecnímu úřadu), který má řadu
památkových částí. Následně

jsme si prohlédli místní lidovou knihovnu a mateřskou
školu.
Poté jsme se všichni přesunuli do Nesměně. Zde na nás čekal pan místostarosta Bohumír
Tomek, za Nadační fond obce
Nesměň předseda p. Pardamec
a tajemník p. Bláha, za Myslivecký spolek p. Capl a p. Šustr a za knihovnu p. Kočerová.
(Pokračování na straně 2)

SLOVO
STAROST Y
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle jsem popisoval slibované dotace. Jsme
tedy úspěšní v dotaci z POV
na Doplnění veřejného rozhlasu v Ločenicích
a v Nesměni. Byla nám přiznána částka
217 000 Kč tedy 60% z celkové částky 361 913 Kč. I další
dotace z Programu venkovských prodejen v Jihočeském
kraji nám byla přidělena a to
v částce 208 688 Kč tedy 70%
z celkové částky 297 127 Kč.
Tyto peníze budou využity
na výměnu výlohy v obecní
prodejně potravin v Nesměni.
Máme již i termín na rekonstrukci pošty partner v Ločenicích, který je stanoven
na první týden v září. Dále se
nám ještě povedlo vyměnit
v bytovém domě v Nesměni
kotel na vytápění. Původní
18 let starý kotel nahradil automatický kotel Agromechanika Lhenice Carbo 50 KW.
Celková částka za výměnu je
138 600 Kč. Tak snad máme
na dalších 20 let pohodlné
vytápění v bytovém domě
zajištěno.
Vám všem občanům přeji
pohodové léto a vydařenou
dovolenou.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Chtěli jsme uspět v soutěži Vesnice roku 2019
(Dokončení ze strany 1)
Po krátkém představení o chodu obce Nesměň navštívila
komise místní obecní prodejnu, kde jim provozovatelka
p. Klenková představila interiér prodejny a seznámila je
s udržitelností obchodu v tak
malé obci. Následovala krátká
procházka po obci a návštěva
„bývalé školy“. Místostarosta p. Tomek provedl všechny přítomné po budově a vyzdvihl stavbu pergoly, ke které
došlo svépomocí místních

Bez zájmu komise nezůstala ani místní prodejna potravin.
hasičů a dalších občanů. Zároveň představil několik pravidelných kulturních akcí, které

se zde konají. Pan Václav Capl představil mysliveckou
klubovnu a činnost spolku.

Jako poslední byla představena místní lidová knihovna.
Celých 120 minut, které nám
dala hodnotící komise k dispozici, jsme využili maximálně. Z této návštěvy jsme měli
velmi dobrý pocit, ale bohužel
ani v tomto roce jsme neuspěli
a obdrželi čestné uznání za Nadační fond Nesměň. Přihlásíme
se i v příštím roce a budeme se
snažit ukázat opět něco nového.
Děkuji všem za podporu a pomoc při organizaci prezentace
obce v soutěži.
Jaroslav Bína, starosta

Prořez stromů v Ločenicích zajistil bezpečnost občanů
i silničního provozu
V obci Ločenice provedla odborná firma prořez a ošetření
vrostlých stromů kolem hlavní
komunikace, která vede přes
obec. Docházelo již k praskání proschlých větví a u některých stromů k rozlomení koruny. U těchto stromů byla
provedena vazba koruny. Tímto opatřením došlo k zajištění
bezpečnosti silničního provozu a chodců.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Starost o zeleň je také jednou z nemalé povinností obce.

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 srpna 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

Správná odpově
Na fotografii v minulém čísle je vysílač v obci Ločenice.

Vítězem se stal pan Jan Pelech z Ločenic a obdržel tričko
s logem obce. Blahopřejeme.
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Úprava prostranství před prodejnou Jednoty COOP
v Ločenicích a čisté kontejnerové stání
Před prodejnou Jednoty COOP
v Ločenicích je nové kontejnerové stání. Udělalo se z důvodu
uspořádání kontejnerů a přendalo se od vitríny na parte o něco dále. Nepůsobilo to dobrým
dojmem. Před vitrínou na parte je položen nový chodníček.
Prosím udržujte pořádek kolem
kontejnerů. Máme jich ve vesnici dostatek, a pokud jsou někde plné, tak využijte jiného místa a neodhazujte papír
a plasty různě kolem. Děláme
si nepořádek sami sobě a nedělá to dobrou vizitku naší vesnici. Máme také opravené vstupní

Bezpečnější nové schody nahradily staré. I přístup je hezčí než dřív.

Pietní místo má nově upravený přístup.

schody do prodejny, které se
úplně rozpadly. Možná si říkáte proč je pořád před vchodem
do prodejny neopravená místní
komunikace a jsou tam nechané samé díry? Nebojte, i s tím
je počítáno a je schválena firma, která udělá ještě výměnu
a doplnění obrubníků, odfrézování starého asfaltu a položení
nového. Vše by mělo být hotové do konce srpna letošního roku. V dohledné době se předělá zábradlí kolem celé budovy.
Stávající zábradlí je již zastaralé a nevyhovující.
Jaroslav Bína, starosta obce

Doufáme, že čistota upraveného kontejnerového stání bude zachována i v provozu.

Co mne trápí. Neustálý nepořádek v kontejnerovém stání v Ločenicích
Vážení spoluobčané, věřte, nevěřte... opravdu už mi dochází trpělivost a už mne nebaví
neustále uklízet po někom bordel, který někdo z nás, anebo někdo z přespolních doslova nalupá, jak se mu zachce
na zem vedle kontejnerů (to
stejné se děje i v Nesměni).
Na fotkách máte příklad toho,
jak si lidé čtou a dívají se, co
kam patří. Jako příklad uvedu nádobu na olej, na které je
jasně napsáno: Sběr opotřebovaných potravinářských olejů a tuků v PVC obalech. A ejhle - místo potravinářského
oleje tam máme olej motorový a dokonce je tam plechovka

Je škoda, že taková je skutečnost.
plná chemikálie neznámé látky. Dále tam máme sedačku
z auta a další plechovky a komunální odpad, který tam vůbec nepatří. Tento nepořádek

si děláme sami sobě a stojí to zbytečné peníze na jeho
úklid, který musí obec Ločenice vynakládat.
Proč je tam obrovská cedule,

kde je jasně popsáno, co kam
patří? Nechápu, jak se může
někdo takto chovat. Bude tedy udělané opatření, které nám
pomůže najít toho, kdo zde neustále dělá nepořádek. Ještě
snad jedna věc. Pokud nesete
plast, anebo papír do kontejneru a zrovna je plný, tak využijte prosím jiné sběrné místo, kterých máme u nás ještě
několik a neházejte to prosím
okolo kontejnerů po zemi. Neberte to z mojí strany jako buzeraci, ale berte to tak, že pořádek dělá přátele. Chceme
přece v Ločenicích i v Nesměni čistě žít.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Ločenice se rozrostly o sedm dětí. Na vítání občánků
přišlo pět chlapců a jedno děvče
Vítání občánků má v našich obcích dlouholetou tradici. Vítání probíhá zpravidla 1x ročně
v červnu a pozvány jsou děti,
které jsou více jak 6 týdnů staré.
V sobotu 8. června 2019 se
uskutečnilo v kulturním době
v Ločenicích další vítání nově
narozených dětí. Letos se vítání v zúčastnili rodiče se 6 dětmi (pět chlapců a jedno děvče).
Předsedkyně sociální komise
paní Věra Rakušanová přivítala všechny přítomné rodiče, děti a ostatní příchozí. Poté svým
krásným kulturním programem

přispěly děti z Mateřské školy Ločenice pod vedením paní
Olgy Becherové. Starosta obce
pan Jaroslav Bína poblahopřál
rodičům k narození jejich dětí
a tlumočil přání zástupců obce,
aby děti vyrůstaly ve zdraví, radosti a štěstí.
Paní Rakušanová následně vyzvala rodiče a jejich děti k převzetí pamětní knížky, kytičky pro maminku a k podpisu
do obecní kroniky. Místostarosta pan Bohumír Tomek
předal rodičům polštářek
z mikrovlákna a finanční dar

Kulturní program předvedly děti z MŠ Ločenice.
ve výši 1 000 Kč. Všichni, kdo
přijali pozvání na toto slavnostní přivítání, si v sobotu jistě

odnášeli milý pocit, že si jich
obec opravdu váží.
M. Fanglbauerová

Společné foto všech zúčastněných zůstane památkou na slavnostní den.

Předškoláci navštívili obecní úřad. Dostali také školní potřeby
V úterý 18. června přivítal
starosta obce pan Jaroslav
Bína na obecním úřadě předškoláky z mateřské školy Ločenice. Do základních škol
odchází tentokrát 8 předškoláků – 4 chlapci a 4 děvčata.
Starosta s dětmi krátce pohovořil a popřál jim mnoho
úspěchů ve škole. Předškoláci byli obdarováni dárkovou
taškou s pomůckami do školy a sladkou odměnu. Na závěr si všichni společně připili
dětským šampusem a popřáli
si hodně zdraví.
M. Fanglbauerová
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Mateřská škola

V Mateřské škole pořádáme mnoho akcí.
Jedna je hezčí než ta druhá
Od března do současné doby
jsme měli v naší mateřské škole
spoustu akcí a my zde vyjmenujeme několik hlavních, protože děti toho zažily opravdu
hodně a jedna akce byla hezčí
než druhá. Tak například:
Maškarní karneval na začátku března – k vidění byly různé masky a převleky, nechyběly ani soutěže hry a legrace.
Divadelní představení v MŠ
ve Sv. Jánu „Jarní pohádka“
divadla Zvoneček.
V březnu také jeli předškoláci do Hvězdárny a planetária
v Č. Budějovicích.
V dubnu jsme opět navštívili naše oblíbené hopsárium Panda.
Koncem března jsme uspořádali ve třídě jarní tvoření s rodiči a dětmi – vytvořili jsme si
„jarní zahrádku s květinami“,
zápichy do květináče se zvířátky, rozkvetlý stromek z papíru
a rodiče s dětmi si odnesli nové
zážitky a svůj výrobek domů.
Spoustu zážitků si děti odvezly z farmy v Hluboké u Borovan, kam nás dopravil mikrobusem pan Koukol a pan Řiháček.
Děti měly možnost shlédnout domácí ale i exotická zvířata. K vidění byli klokan, velbloud, lamy,
pštrosi, nechyběli koně, kozy, jeleni, bizoni, divoká prasata se selátky a různá jiná domácí zvířata.
Jenom počasí nám nevyšlo, bylo
zataženo a deštivo, ale přesto děti
viděly hodně a výlet se nám líbil.
V květnu se konal v naší
MŠ zápis nových dětí, přišlo hodně malých dětí a v září
po prázdninách se na ně budeme těšit, až je tady přivítáme.
Při výletu na Lipno, který byl
pořádán a financován Místní
akční skupinou Sdružení Růže
Borovany, se předškoláci podívali do lesoparku Království
lesa, kde si užili spoustu zábavy na přírodních prolézačkách,
lanové dráze, skákacím „hradu“, klouzačkách a labyrintech
v krásné pošumavské přírodě.

Království lesa
Pohádku O Sněhurce předvedly děti při závěrečné besídce, kterou jsme dne 29. 5.
spojili s šerpováním a rozloučením s budoucími školáky. Zapojily se i nejmenší
děti a všechny společně předvedly rodičům, co se naučily, jaké básničky a písničky
umí. Na závěr dostali všichni přítomní – rodiče, příbuzní
i děti - sladkou odměnu a poseděli u kávy, džusu nebo čaje. S budoucími školáky jsme

navštívili také pana starostu
na obecním úřadě, kde dostaly děti dárky na rozloučenou
se školkou a společně jsme se
vyfotografovali.
3. červen byl ve znamení oslav
Dne dětí. Přichystali jsme pro
děti dětský den na zahradě mateřské školy. Pořádala jej agentura Do-Re-Mi a byla plná písníček, tance a malých úkolů
a otázek, na které děti musely odpovědět, aby si zasloužily „první cenu“ za šikovnost.

V sobotu 8. 6. děti z mateřské
školy vystoupily na tradičním
vítání občánků.
V letošním roce jsme s dětmi závěrem školního roku navštívili ZOO Hluboká nad Vltavou,
byl to pěkný výlet, i když bylo
velké horko, ale děti cestu zvládly bez úhony a ještě měly spoustu energie po návratu do školky.
Schůzku s nově zapsanými
dětmi a jejich rodiči máme
26.6. od 15:30 hodin v Mateřské škole Ločenice. Po prázdninách tyto děti a nejen je, přivítáme v naší školce. Čekají
nás prázdniny, ale nebudeme
zahálet, jsou před námi malé
opravy a rekonstrukce – stropu, podlahy, položení koberce, sestavení nábytku a výmalba interiéru školky.
Přejeme Vám hezké léto a děkujeme všem za podporu naší
mateřské školy.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

Návštěva ZOO

Naši předškoláci

Království lesa

Jarní tvoření
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Hopsík rozparádil děti na Maškarním dětském bále
v Ločenicích. Masky byly úžasné
Již tradičně se i letos uskutečnil v sále Restaurace pod Ločenickým vrchem 30. března
2019 maškarní dětský bál. Vše
začalo ve 14 hodin. Tentokrát
se ze svým programem představil Hopsík a dokázal děti
parádně rozparádit. Celé odpoledne se soutěžilo o nejlepší masky celého bálu a věřte,
že bylo velice těžké vybrat tu
nejlepší. Všechny masky byly úžasné, ale přece jenom jedna se líbila nejvíc. Celá akce
se povedla na výbornou a přišlo i hodně účastníku.
Celou akci sponzorovala obec
Ločenice a s přípravou pomáhala kulturní komise. Večer se
od 20 hodin konal maškarní
ples pro dospělé.
Starosta obce Jaroslav Bína
a Bc. Martina Bínová

Děti celé odpoledne soutěžily o nejlepší masku. Nakonec zvítězila Bára Tůmová v masce hippiesačky.

Rozzářené tváře, úsměvy a radost dětí byly tou největší odměnou za obětavou práci organizátorů z obce a kulturní komise.

Večer si užili po dětském bále i rodiče. Stylové masky obohatily atmosféru a ozdobily celou akci.
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Dětský den si v Ločenicích báječně užili všichni
návštěvníci. A bylo jich hodně
Tentokrát se povedlo naplánovat dětský den přesně na termín a to na 1. června 2019. Pořádání dětského dne se opět
ujala obec Ločenice. Vše se
soustředilo na hřiště, kde bylo připraveno celkem devět
stanovišť, které děti postupně
obcházely a prokazovaly své
znalosti a dovednosti. Musím
vypíchnout stanoviště pana L.

Pelecha, kde se bagrovalo bagrem a všechny děti to náramně bavilo. Samozřejmě i ostatní stanoviště byla připravena
na jedničku. Navštívila nás také Policie ČR a psovod, který
předvedl nádherný zásah policejním psem. Policisté ukázali dětem policejní auto a popsali vše co potřebují pro svoji
práci. Každý, kdo prošel přes

stanoviště, tak dostal odměnu. Stranou zájmu nezůstala
ani zásahová jednotka Sboru
dobrovolných hasičů Ločenice, která předvedla ukázkový
zásah hašení požáru. Nakonec
se vylosovalo ještě šest kartiček a výherci dostali velké
dětské šampaňské a nástěnnou
ilustrovanou mapu. Všechny
ceny a občerstvení věnovala

obec Ločenice zdarma. Velké
plus bylo i krásné počasí, které nás doprovázelo po celé odpoledne. Opět děkuji všem, jak
na stanovištích, tak všem, kdo
se podílel na organizaci dětského dne. A také děkuji všem
občanům a dětem za podporu.
Jaroslav Bína,
starosta obce
a Bc. Martina Bínová

Kluci dovedli poradit holčičkám, jak se drží hokejka.

Práce s bagrem byla vyhledávanou atrakcí.

Dobrými radami o bezpečnosti v provozu přispěla Policie ČR.

Ukázka zásahu služebního psa.

Nejen pěkné počasí, ale i nadšené děti a spokojení dospělí přispěli ke zdaru akce.
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Obvodovou hasičskou soutěž v Nové Vsi u Českých
Budějovic reprezentovali 3 družstva hasičů z Ločenic
Obvodová soutěž v požárním
sportu se letos konala v sobotu 18. května 2019 v Nové Vsi
u Českých Budějovic. Obvod
č. 2, do kterého patří dle územního rozdělení i náš sbor, bývá každoročně zastoupen velkým množstvím soutěžících
týmů, a nejinak tomu bylo i letos.
Do Nové Vsi přijelo celkem 38
družstev, které se utkaly ve čtyřech soutěžních kategoriích.
Náš sbor vyrazila reprezentovat
tři družstva (mladší ženy, starší muži a mladší muži). Letošní účast byla spojena s velkým
očekáváním, protože jsme poprvé na obvodové soutěži závodili

Družstvo mladších žen.
s naší novou požární stříkačkou.
Konečný výsledek bohužel neodpovídal naší představě, ale
to se v požárním sportu stává.

Ločenice a Soběnov to ukázali
favoritům z Českých Budějovic

Jak jsem již psal v minulých
číslech našeho zpravodaje, loni v prosinci naši mladí hasiči dostali od obecního úřadu
novou závodní mašinu na požární útok o objemu 2000 cm3.
Jedná se o sportovní úpravu původních motorů TAZ 1500, které jsou určené pro požární sport.
Letos jsme se přihlásili do dvou
nových soutěží a to Velká cena
okresu České Budějovice a Jihočeská hasičská liga. Trénovat
jsme začali již v brzkých jarních
měsících v místní tělocvičně,
a jakmile se ukázalo sluníčko,
vyrazili jsme na hřiště. První

závod okresu České Budějovice
se konal 13. dubna 2019 na náplavce u dlouhého mostu v Č.
Budějovicích. S velkým napětím, jak se nám povede náš první závod mezi elitou z Českobudějovicka, jsme vyrazili do boje.
Jako hosté byli pozváni hasiči ze
Soběnova, kteří tento zahajovací závod již dvakrát za sebou
vyhráli. Naše velká píle a odhodlání se vyplatilo. Sice jsme
Soběnov neporazili, ale vybojovali jsme krásné druhé místo
s časem 21,20 a všechny favority jsme nechali za sebou.
Josef Kápl

Příprava na požární útok - mladší muži.
Družstva mladších žen a mladších mužů se na soutěži prezentovala neplatnými pokusy, družstvo starších mužů s časem

požárního útoku 30,82 vystoupalo na velmi pěkné 4. místo z 15
soutěžních týmů ve své kategorii.
Jaroslav Fojtl

Počasí na jarní kolo hry
Plamen nám nepřálo

V neděli 12. května 2019 proběhlo v Ločenicích, na hřišti
a na okolních loukách, jarní kolo hry Plamen mladých hasičů
okresu České Budějovice. Počasí bylo takové, že by psa nevyhnal, ale dětem to nevadilo. I když od rána pršelo tak se hasiči pustili do disciplín s vervou a odhodláním vybojovat ty
nejlepší výsledky. Probíhal zde závod požární všestrannosti
(tzv. braňák), přespolní běh na 2 km s různými úkoly a dovednostmi a královská disciplína požární útok. Vše jsme zvládli, i když mokří a promrzlí na kost, ale všem se to líbilo a to je
hlavní.
Josef Kápl
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Největší boj nás ještě čeká na Mistrovství České republiky
Jak již víte, naši mladí hasiči se zúčastňují různých soutěží a závodů. V loňském roce se nám povedlo vybojovat
2. místo na okresním kole dorostu a poté druhé místo v Jihočeském kraji. V letošním
roce nás opět okresní sdružení hasičů v Českých Budějovicích vyzvalo k postavení týmu, který by bojoval
v soutěžích dorostu. Po zkušenostech z loňského roku
jsme se z počátku odmítli zúčastnit z důvodu, že závodníci z velkých a silných sborů
se sloučí a běží třeba 5 vesnic za jedno družstvo a vyberou se jen ti nejlepší a pak
je toto družstvo neporazitelné. Sice jsme vznesli protest,
ale bylo nám řečeno, že je to
podle pravidel a nejde s tím
nic udělat. Po dlouhém přemlouvání jsme se rozhodli
zúčastnit okresního kola, které se konalo 8. června na stadionu Policie ČR v Českých
Budějovicích.
Výsledek byl samozřejmě dle
očekávání. Ať již kluci bojovali, jak chtěli, proti výběru
těch nejlepších 7 dorostenců,
kteří závodili pod hlavičkou SDH Lišov neměli šanci
a skončili na krásném druhém
místě, které bylo ještě postupové na krajské kolo. Kluci
dali hlavy dohromady a začali vymýšlet plán jak tyto „jedničky“ z Lišova porazit.
Krajské kolo bylo naplánované na 16. června v Táboře, takže nám nezbývalo moc
času. A ještě k tomu se nám
zranil jeden člen týmu. Udělali jsme důležité rozhodnutí
a oslovili jsme dva závodníky
z SDH Ledenice jestli by nám
nechtěli pomoct v krajském
kole. Kluci souhlasili a celý
tým se dal do práce. Každý
den jsme pilně trénovali. Jednou v Ledenicích na oválu,
jednou v Besednicích na velkých překážkách a samozřejmě v Ločenicích na hřišti, kde

se piloval útok a hlavně testy
z požárních znalosti. Odjezd
na kraj byl naplánován na neděli v 5:30 hod ráno, protože
v 8 hodin začínala první disciplína štafeta 4 x 100 metrů překážek. Kluci z Ledenic předvedli své schopnosti,
a první i druhý rozběh jsme
o pár desetin vteřiny vyhráli. První bod byl doma a najednou se ukázalo, že „jedničky“ z Lišova nejsou zas
takové jedničky. Druhá disciplína byl test požárních znalostí. Každý člen týmu má 25
otázek, které můžou vše rozhodnout. Kluci se učili a vše
se vyplatilo – testy byly bez
chyby. Najednou se všichni začali zajímat, kde ty Ločenice vůbec jsou a co jsou
zač. Třetí disciplína je běh
na 100 metrů překážek. Běží 7 členů družstva a sčítá
se 5 nejrychlejších časů. Tady ukázali „jedničky“ svoji sílu a porazili nás v celkovém součtu o 3 vteřiny. Před
královskou disciplínou, která je požární útok, bylo pořadí nerozhodně. Jak my, tak
Lišov jsme měli dvě vítězství
a jedno druhé místo v disciplínách. Družstva z ostatních
okresů Jihočeského kraje nedosahovaly takových výsledků, takže nás neohrožovaly.
Poslední disciplína rozhodne, kdo bude mít lepší čas
na útoku, ten vyhraje. První
šli na start kluci z Lišova, ale
již v dost nervózním rozpoložení, protože oni musí a my
ne. Samozřejmě, že psychika pracovala na plné obrátky a jejich první pokus nevyšel. My jsme šli na jistotu
a vše se povedlo tak, jak jsme
to měli nacvičené ze hřiště.
Ujali jsme se vedení a čekali jsme, co vymyslí a předvedou závodníci z Lišova při
druhém pokusu. Nepředvedli nic a my jsme již jen pojistili vítězství dalším krásným
útokem.

Tím bylo jasné, že Ločenice jedou 5. až 7. července reprezentovat Jihočeský kraj
na Mistroství České republiky
v požárním sportu do Svitav.
Držte nám palce, děkujeme.
Ještě mi dovolte představit náš tým: Jakub Kápl, Jan

Blažek, Jan Uhlíř, Michal
Holý, Štěpán Kabíček, Josef
Kápl, David Blažka, Martin
Matoušek a Daniel Dibďák.
Videa z krajského kola najdete na www.youtube.com SDH Ločenice junioři.
Josef Kápl
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Naší májku jsme si uhlídali a lampionový průvod
ukončil příjemný podvečer
Jako v každé vesnici tak i u nás
v Ločenicích se dodržuje tradice stavění májky. 30. dubna
2019 naši hasiči v odpoledních
hodinách vyrazili do obecních
lesů a přivezli na hřiště surový strom. Ten se musel oloupat od kůry a nazdobit špičku.
Pak již došlo k postavení máje.

Dříve se májka stavěla ručně přes háky a žengrůdě. Dnes
se používá na pomoc i traktor s navijákem. Záleží nám
všem na bezpečnosti. Májka
se staví v bezprostřední blízkosti naší obecní chaty a tak
se musí stavba řádně zabezpečit. I letos proběhlo vše hladce

a májka se podařila postavit
bez komplikací. Obec Ločenice připravila další doprovodný
program a to zapálení čarodějnice, pečení buřtů a vše završil lampionový průvod vesnicí.
Počasí nám také přálo a všem
se líbilo. Naši hasiči pak celou noc hlídali májku aby nám

jí někdo z okolních vesnic nepodřízl. Uhlídali jí a proto jim
bych chtěl poděkovat za veškerou organizaci. Dále děkuji kulturní komisi a všem kdo
přispěl svou pomocí.
Starosta obce Jaroslav Bína
a Bc. Martina Bínová

Česká májka
Česká máje má formu celého
stromu, zbaveného – s výjimkou horní části – větví a kůry.
V některých případech se holý kmen nechává stát více let
a mění se pouze vrchní část,
jindy se zas skládá ze dvou či
tří na sebe napojených kmenů
k dosažení větší výšky. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze
se setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo krepového
papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec. Se stavěním máje
je spojen i zvyk jejího nočního hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo odříznout její
vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká ostuda. V některých obcích se máj
hlídá dokonce 3 dny a 3 noci (do 12. hodiny posledního
dne). Během této doby je povoleno máj podříznout a sebrat věnec, který si následně
ti, kteří májku podřízli vystaví na své májce. Někdy se také staví malé máje před domy
jako vyjádření úcty nebo vyznání lásky dívce.
V některých oblastech Čech
se májka staví o letním slunovratu, a to z jedle nebo borovice, a po slavnosti se spálí.
V některých oblastech jihovýchodní Moravy se zas staví v době svátku světce místního kostela před hody.

Zapálení čarodejnice sledovali naši nejmenší účastníci a těšili
se na opékání buřtů.

Lampionový průvod byl hezkou tečkou za tradiční slavností.

Májku jsme postavili
a uhlídali.
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Prodejna v Nesměni dál funguje, ale jen díky podpoře obce
Je tomu právě rok, kdy jsem
ve Zpravodaji uveřejnila první článek. V reakci na něj jsem
od lidí slyšela především ohlasy vyjadřující podporu a naději,
že vydržím. Ano byly i negativní reakce, ale ty jsem se dozvěděla jen zprostředkovaně. Budu
ráda, když za mnou kdokoliv
přijde i s negativní kritikou.
Ale nemůžu napravit něco, co
mi vlastně nikdo neřekl. Každá zpětná vazba je vítaná, ta pochvalná člověku nabije baterky
do zásoby na dny, kdy má chuť
všeho nechat. Ta negativní vede k zamyšlení. Ano, naše malá vesnická prodejna v Nesměni
funguje dál a považuji za důležité, se o tom s vámi podělit.
V červnu 2018 jsem zde poprvé
psala, jak bojuji o přežití. Nedostatek zákazníků, nízké obraty, velká konkurence, snadná
mobilita většiny obyvatel, nejen to, jsou důvody, proč končí
nejedna vesnická prodejna. I já
jsem o tom uvažovala. Provoz
prodejny zachraňuji od března
2017. Bilance po dvou letech
jen potvrdila to, co jsem vlastně viděla téměř každý den. Prodejna je ztrátová.
Na začátku tohoto roku jsem
iniciovala setkání s obyvateli, kde jsem jim celou situaci
otevřeně vysvětlila. Dva roky
jsme prodejnu dotovali, a pokud se něco nezmění, budeme
ji muset zavřít. Dostat provoz
prodejny z červených čísel by
pomohl příliv nových zákazníků (minimálně čtyřnásobek),
nebo ti stávající budou čtyřnásobně více nakupovat. Sami lidé, kteří na setkání přišli, reagovali tím, že více nakupovat
nebudou a více jich nakupovat
také nepřijde. Popravdě, většina zákazníků prodejny jsou důchodci. Rodiny, které mají přeci jenom větší kupní sílu, v naší
prodejně chybí. Přesto se přítomní jasně vyjádřili pro zachování prodejny a starosta jim
slíbil, že se pokusí najít řešení.
V Nesměni je kolem 140 obyvatel. Už to samo o sobě

K životu patří občanská obslužnost ve formě základních potravin.
představuje tak malou kupní sí- problematické. A existuje skulu, že provozovat zde jakoukoli pina lidí, kteří nemají auto, nepodnikatelskou činnost vlastně bo příbuzné, kteří by jim zajisnedává smysl. Prodejna potra- tili čerstvé potraviny. Po dvou
vina tu ale vždy
letech již mohu
byla a má více
říct, že prodejJak jsem se snažila
než 60-ti letou
na slouží právě
zachránit vesnickou
historii. Ve vsi
pro ně a tomu
prodejnu
jsou dvě hostaké odpovídá
pody a po šisortiment a oteČást druhá
rokém
kraji
vírací doba.
známá prodejA to jsou hlavna nářadí pana Jezvíka. Ve vsi ní důvody, které vedli zastuse pořádá široká škála kultur- pitelstvo k návrhu, že pokud
ních akcí a funguje tu několik bude prodejna dále fungovat,
spolků. A k tomuto životu pro- poskytnou jí finanční podporu
stě patří občanská obslužnost na provoz. Od března nám tedy
ve formě základních potravin. obec finančně přispívá na proPřestože k nám občas zajede voz a prodejna není ztrátová.
i nějaký autobus, jezdit za ná- Přestože je dnes problematika
kupy veřejnou dopravou je venkovských prodejen často

skloňovaným tématem, znám
víc prodejen, které ukončili činnost, než těch, kterým
se dostalo pomoci. A ono to
opravdu v těchto podmínkách
není jednoduché. Velkoobchody a dodavatelé zboží jsou
nastaveni na velké prodejny.
Zajistit tedy čerstvost zboží
a minimalizovat ztráty pro malou skupinu obyvatelstva není
jednoduché.
Dnes mohu jen konstatovat, že
prodejna dál funguje za podpory obce. Zákazníků máme
stále stejně, nakupují dle svých
potřeb a já jsem ráda, že duch
vesnice u nás prospívá a žije. Uvidíme, co budu psát zase za rok...
Kamila Klenková

Sortiment nabízeného zboží není ideální, ale odpovídá frekvenci nakupujících, která však pro
ekonomiku provozovny také není ideální. Provoz obchodu by bez podpory obce musel zaniknout.
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Sál Restaurace Pod Ločenickým vrchem má nové stoly a židle
Jedním z faktorů, který vytváří oblíbenou restauraci, je
útulné a příjemné prostředí.
V místním sále Restaurace
pod Ločenickým vrchem jsou
od května nové stoly a židle.
Vybavení sálu bylo již silně zastaralé a stoly již téměř
nevyhovující. Stávajicí židle byly z roku 1980. Prostě vše potřebovalo po letech
abgreid. Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání dne
28. března 2019 rozhodlo

Příjemné prostředí a vzhled restaurace oživil nový nábytek.

Permanentky na hokej jsou na obci.
Půjčujeme trvale hlášeným občanům
Obec Ločenice zakoupila dvě permanentní karty na zápasy ČEZ Motor České
Budějovice na sezonu 2019-2020, které si budou
moci občané bezplatně zapůjčit. Zájemci se můžou hlásit

před zahájením sezony o permanentní karty
u paní Miroslavy Fanglbauerové na obecním úřadu v Ločenicích, která bude permanentní
karty půjčovat pouze u nás trvale hlášeným občanům.

Finanční podpora Obce Ločenice
Spolku MATYÁŠ byla ukončena
Na žádost zástupce „Spolku Matyáš“ paní Jarmily Káparové byla k 30. června 2019 ukončena finanční podpora Obce Ločenice. Současně byla 15. května 2019 na Obecním úřadě Ločenice rozpečetěna pokladnička č. 1 z prodejny Jednoty
COOP v Ločenicích. Do této pokladničky se vybralo celkem
2.677,- Kč, za které patří přispěvatelům poděkování. Částka je
vložena na transparentním účtu v KB 115-5677360297/0100.
Sbírka do kasičky v Ločenicích již nadále probíhat nebude.
Na transparentní účet „Spolku Matyáš“ je samozřejmě možné přispívat i nadále.
V současnosti spolek podporuje devět rodin a pracoviště metabolické jednotky kliniky dětského a dorostového lékařství 1.
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Pokud by Vás zajímaly příběhy všech devíti 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.
Hana Huličková, podatelna obce

po předložení tří cenových
nabídek o nákupu nového vybavení sálu.
Ještě před objednáním jsem
se byl osobně podívat v jedné okolní vesnici kde stejné
stoly a židle již používají cca
4 roky. Paní starostka konstatovala, že stoly vydržely
i „sokolíky“. Raději to prosím nezkoušejte ať naše nové vybavení vydrží co nejdéle neponičené.
Jaroslav Bína, starosta obce

Také doktoři potřebují dovolenou
Oznamujeme všem, kteří plánují návštěvu lékaře, že
naše obvodní lékařka MUDr. Tereza Seidenglanzová
v Trhových Svinech bude mít dovolenou.
A to o prázdninách ve dnech
od 1. do 4. července, dále
od 15. do 19. července a pak
od 19. do 30. srpna.

V akutních případech bude zastupovat také v Trhových Svinech MUDr. Kopečný ve svých
ordinačních hodinách.

V Ločenicích a v Nesměni
je nainstalován nový rozhlas
Jak jsem již zmiňoval v minulém čísle zpravodaje o novém
rozhlasu, tak je již vše hotové. Firma SOVT-RADIO s.r.o
nám namontovala a zprovoznila v našich obcích nový rozhlas. Nové hlásiče jsou doplněny i tam, kde doposud žádné
nebyly a tím by mělo být zajištěno kompletní pokrytí všech
míst. I tak Vás občany žádám
o zpětnou informaci zda je vše
v pořádku a nebo je třeba ještě někde hlásič doplnit a nebo
upravit. Na tuto akci se nám
podařilo sehnat dotaci z Programu obnovy venkova v částce 217 000 Kč. Tedy cca 60%
z celkových uznaných výdajů akce, které činí 361 913 Kč.
Jsou sundány i staré hlásiče, které jsou již z 50% nevyhovující a na sloupech nepůsobí esteticky. Ze starých
hlásičů bude vybráno několik

funkčních a ty se použijí společně ze zesilovačem, který nám
zůstal na ozvučení našeho sportovního areálu. Předpokládám,
že máme zase na několik desítek let kvalitní zvuk v našich obcích zajištěn.
Jaroslav Bína, starosta obce

Číslo
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Plánované akce obcí 2019 - 2020

2019

Plán akcí Ločenice
29. 06. 2019 - Výstava stabilních motorů a staré techniky - park Ločenice
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)
14. 09. 2019 - CZECH FLOYD-Pink Floyd Tribute Band –
předkapela – Dědek Band-sál (pořádá obec)
20. 09. 2019 - Soukromá akce - hřiště (svatba)
28. 09. 2019 - Drakiáda - kopec Stráž - (pořádá obec)
16. 11. 2019 - Posezení s důchodci s dechovkou - sál (pořádá obec)
01. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích - (pořádá obec)
05. 12. 2019 - Čerti (pořádá obec)
31. 12. 2019 - Půlnoční ohňostroj v Ločenicích - náves (pořádá obec)
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Plán akcí Nesměň
22. 06. 2019 - od 9:00 hod. Fotbalový turnaj,
od 18:00 hod. Nesměňská rocková pou
Parní Wanna +Kredencz pod pergolou
(pořádá SDH Nesměň)
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)
01. 12. 2019 - Rozsvícení vánočního stromu v Nesměni
31. 12. 2019 - Půlnoční ohňostroj, přivítání nového roku v Nesměni

25. 01. 2020 - Hasičský ples
22. 02. 2020 - Masopust - celý den sál (pořádá obec+SDH)

Pošta Partner Ločenice mění
od 1. července 2019 otevírací dobu
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
11:00 – 13:00
7:00 – 10:00

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

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.

Nově
nehty – manikúra
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MAS Sdužení Růže informuje

Inzerce

Číslo

18

Duben - květen - červen

2019

MAS Sdružení Růže připravuje další kolo ocenění
v programu „Talent v MASce 2018/19“
Chceme ocenit a prezento- spolky, školy i širokou veřejvat talentované děti a mládež nost s žádostí o nominaci děve věku 7–19 let a to v v ka- tí ve věku 7–19 let v uvedetegorii humanitní, technic- ných oborech, kteří dosáhly
ké, sportovní, umělecké, vynikajících úspěchů v krajpřírodovědné.
ských a vyšNepůjde jen
ších
soutěo
finančžích.
Mladší
MAS
ní a morální
děti, doufáme,
Sdružení Růže
ocenění děže podchytíme
tí, jejich rozejména propodporuje
din a učitestřednictvím
talentované děti
základních
lů, trenérů či
škol a základvedoucích.
Chceme jeních umělecjich úspěchy více zviditel- kých škol, středoškoláky
nit, chceme, aby věděli, že spíše prostřednictvím jejich
nám na jejich úspěchu zá- rodičů a známých. Nicméleží a že i oni přispívají ně ani škola nemusí vědět
k dobrému obrazu našeho o všech mimoškolních aktiviregionu.
tách dětí, ve kterých mohou
Obracíme se tedy na obce, být i mimořádně úspěšné.

A co všechno spadá pod jednotlivé sledované kategorie?
Humanitní - humanitní soutěže (jazykové olympiády), recitace, literární tvorba a pod.
Technická - technické soutěže - soutěž v programování, radiotechnice, modelářské soutěže a pod.
Sportovní - nejlepší výsledky dosažené v různých sportech
Umělecké - soutěže hudebních škol, concetino atd., taneční
soutěže různých druhů, výtvarné soutěže, výstavy, projekty atd.
Přírodovědná - přírodovědné předmětové soutěže (BiO,
MO, ChO, FO) a ostatní soutěže typu ekologická olympiáda, astronomická olympiáda, logická olympiáda, včelařství,
chovatelství atd.
Speciální - soutěže hendikepovaných
Uzávěrka nominací je 31. října 2019, slavnostní vyhlášení bude
koncem ledna 2020.
Více informací získáte v MAS Sdružení Růže,
Žižkovo náměstí 107, Borovany,
u RNDr. Zuzany Guthové, tel: 724 643 050,
manazer@mas.sdruzeniruze.cz - formulář k nominaci naleznete
na http://mas.sdruzeniruze.cz
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže

Číslo
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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 - 10:00 /
Úterý
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Středa
7:00 – 10:00 /
Čtvrtek
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
Pátek
7:00 – 10:00 / 16:00 – 16:30
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)

7:00 – 10:00
13:00 – 16:00
14:00 – 17:00
11:00 – 13:00
7:00 – 10:00

Zelená známka
Svoz 52×

Červená známka
Svoz 42×

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

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

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

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 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

Modrá známka
Svoz 13×

27,29
31,33,35
37,39
41,43
45,47
49,51

27
31,35
39
43
47
51

1×
za měsíc
1.-2. týden
v měsíci

Lékař

MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová
MUDr. Seidenglanzová

Svozový plán 2019 pro bio odpad

Žlutá známka
Svoz 26×

Sklo

Pouze na objednání

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

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

Svozový plán 2019 pro komunální odpad

Komunál
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Informace obecního úřadu

2019

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. 3 - Co mne trápí.)

Měsíc

Den

Červenec 3.7., 17.7.,
a 31.7.
Srpen
14.8., 28.8.

Měsíc

Den

Září
11.9., 25.9.
Říjen
9.10., 23.10.
Listopad 6.11., 20.11.

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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Inzerce

Číslo

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 16. 9. 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.

