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8.

Pošta Partner Ločenice je již
přestěhována do nových prostor

Při rekonstrukci budovy byla odvedena dobrá práce.
Od října 2019 je Pošta Partner Ločenice, jež je provozována obcí, přestěhována do nových prostor, které byly zřízeny v zadní části původní pošty, přičemž
vchod je nyní nově od silnice směrem
na Svatý Ján nad Malší. Ločenická pošta
v novém byla slavnostně otevřena v pondělí 7. října 2019 v 7 hodin, za přítomnosti zástupců České pošty s. p., pana
Trnky a pana Kábele.
Při rekonstrukci byly vybudovány nové
elektrorozvody, rozvody vody, odpadů
a topení, byla srovnána podlaha, položena
nová dlažba, vyměněna okna a pořízeny

nové vnitřní i venkovní dveře. Stropy jsou
zatepleny již z loňské zimy a automatický ekologický kotel, který vytápí prodejnu Jednoty a prostor pošty, je v provozu
nyní již třetí zimu. Zde je třeba poděkovat za skvěle odvedenou práci nejen panu Holému, ale i panu Matúšovi, panu
Janovcovi, panu Švecovi a panu Stodolovskému. Práce zde bylo opravdu hodně.
Česká pošta s. p. dodala vybavení interiéru, tj. přepážku pro Poštu Partner, dvě
skříňky, nábytek a vitríny do prostor pro
veřejnost.
(Pokračování na straně 3)

9.

Vánoční strom
v Nesměni
rozsvítil
místostarosta

SLOVO
STAROST Y
Vážení spoluobčané,
konec roku už je tady a tak krátce představím
naše rozpracované projekty, které se nám podařilo dokončit. Pošta Partner je již otevřena
v nových prostorách a je
střežena kamerovým systémem z důvodu bezpečnosti obsluhy a našich občanů.
Celková cena se vyšplhala na 545 564 Kč. Není zde
ještě započítána cena za instalaci topení ve vedlejší části budovy. Tam Vám
pořád slibuji doktora, ale ten asi bohužel nebude... Uvidíme. Prodejna v Nesměni již také funguje a náklady na rekonstrukci byly
489 887 Kč z toho 208 688,90 Kč byla dotace z Jihočeského kraje. Nové vytápění v KD
Nesměň již také topí a částka za instalaci nebyla také malá - 424 722 Kč. A nakonec plot
a zábradlí již také krášlí prostory kolem prodejny Jednoty COOP v Ločenicích. Vše co
jsme naplánovali je hotové a jsem rád, že se
to povedlo dle našich představ. V příštím roce začínáme druhou etapu ZTV Ločenice,
která se silně zadrhla na geometrickém plánu. Bude připravený projekt na Rekonstrukci silnice III/167 Ločenice a zažádal jsem
o dotaci na nový chodník s místem pro přecházení v dolní části obce. Nesmíme zapomenout ani na akci Revitalizace obecního
rybníka v Ločenicích, P.P.Č. 2330/3, která je
také naplánována na příští rok. Mnoho práce je před námi. Musíme ještě pilně pracovat
a dále zvelebovat naše obce!
Všem našim občanům přeji krásné prožití
svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví v roce 2020.
Jaroslav Bína, starosta obce
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Hasiči se sešli na valné hromadě a bilancovali
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Ločenice se
konala 6. 12. 2019 v sále kulturního domu v Ločenicích.
Na jejím úvodu nás velitel sboru, pan František Šmitmajer,
seznámil s programem a přivítal všechny přítomné, ale hlavně hosty, jimiž byli za obec
Nesměň pan Tomek a pan
Soukup, za Svatý Ján nad Malší pan Leština a pan Müller,
Chlum nad Malší zastupovali
pan Fiala a pan Lejsek, ze Sedlce přijeli pan Pour a pan Študlar a nejdál to měli pan Brabec,
pan Kelbl a pan Šimák, a to
ze Sboru dobrovolných hasičů

Za předsednickým stolem Jana Žemličková, Jaroslav Fojtl, František Šmitmajer a Jaroslav Bína.
z Besednice. Nechyběl ani zástupce obce Ločenice, starosta
pan Jaroslav Bína, zato z okresu tentokrát žádný zástupce

nepřijel. Bohužel i v letošním
roce jsme se rozloučili minutou ticha s našimi dlouholetými členy, a to s panem Josefem

Ztracená peněženka a poctivý nálezce
Na začátku října našel Vojta
Pelikán v Ločenicích peněženku. A protože ze školy ví, co
v takové situaci dělat, předal
peněženku svému tátovi, který
mi ji osobně předal. V peněžence nebyly žádné doklady,
pouze hotovost, a proto bylo
rozhlasem oznámeno, že se našla peněženka. Majitel se hned
druhý den přihlásil na úřadě,
potvrdil barvu peněženky, kolik je v ní peněz a byla mu navrácena. Zároveň přenechal

Vojtěchu Pelikánovi děkuje
a předává odměnu J. Bína.

na úřadě pro nálezce sladkou odměnu a pro rodiče něco
na zahřátí. Vojtu Pelikána jsem
osobně pozval na úřad, ještě
jednou mu poděkoval za jeho
poctivost a předal drobné dárečky z obce. Jsem velmi rád,
že i v našich obcích jsou poctiví občané a o to víc, že se jedná o devítiletého hocha. Takže
všem, kteří se takto zachovali
nebo v budoucnu ještě zachovají velká pochvala a dík.
Jaroslav Bína, starosta

Pokorným, panem Václavem
Špejlem a panem Josefem
Švagrem.
(Více na straně 7)

Provozní doba
Obecního úřadu
na konci roku 2019
Pondělí 23. 12. 2019 Zavřeno
Pátek 27. 12. 2019 Zavřeno
Pondělí 30. 12. 2019 Zavřeno
Úterý 31. 12. 2019 Zavřeno
Jednorázové známky na komunální odpad (visačky) si
můžete zakoupit, v době uzavření OÚ, na Poště Partner
(mimo úterý 31. 12. 2019).
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Bína, starosta

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 prosince 2019 na e-mailové adrese: starosta@locenice.cz a nebo také můžete
zavolat na telefonní 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
Vítězkou minulé hádanky
je naše paní provozní Petra Matyášová z Restaurace pod Ločenickým vrchem,
která správně uhodla – jednalo se o rybník ,,Obecňák“
v Ločenicích.
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Pošta Partner Ločenice je již v nových prostorách
(Dokončení ze strany 1)
V případě našeho požadavku
na uzavření přepážky dveřmi
hradila tyto výdaje, s ještě další skřínkou na provozní materiál a dokumenty, obec.
Pošta Partner Ločenice poskytuje všechny základní
poštovní služby, tzn. příjem
a výdej listovních a balíkových zásilek, příjem a výplatu poštovních poukázek,
vybrané bankovní služby, výplatu důchodů, SIPO, přihlášení, odhlášení rozhlasu a televize, prodej poštovních
cenin a zboží, prodej kolkových známek a dálničních
kuponů pro vozidla do 3,5 t.
Od července 2019 je možné
za poštovní služby i zásilky
na dobírku zaplatit platební
kartou jiného peněžního ústavu než ČSOB nebo Poštovní

Slavnostního otevření se zúčastnili p. Bína, p. Kábele, p. Trnka
a p. Huličková.

Modernímu stylu interiéru přispělo vkusné a praktické zařízení.

spořitelny. Na poště v Ločenicích je provozován terminál
společnosti SAZKA a.s.
Jelikož je provozovatelem
obec, mohou si občané celoročně zakoupit jednorázové
známky na svoz komunálního odpadu.
Od ledna do března 2020 pak
budou opět i na poště v prodeji roční známky na svoz odpadu a současně i možnost zaplatit poplatek z držení psa.
Občané nyní mohou také nově využít kopírování dokumentů malého rozsahu ve formátu A4.
Vynaložené náklady na rekonstrukci celé budovy v současné době dosáhly již částky 545 564 Kč. V této sumě
není zahrnuta cena instalace
topení.
Hana Huličková,
Pošta Partner Ločenice

Kolem obecní prodejny
Kontejnerové stání v obci
potravin COOP je nový plot
hlídá kamera

Kovový plot odolá poškození a vydrží dlouho.

Kamery pomohou odhalit nepořádníky.

Jak jste si již možná všimli, tak je již namontován nový plot kolem obecní prodejny
potravin COOP v Ločenicích.
Nechali jsme jej udělat kovový a tím bude i jeho životnost

I přes všechna různá upozornění a informační tabule
se bohužel nedaří donutit lidi – nechci říkat občany, protože nevím, kdo tam ten neustálý nepořádek dělá, aby
se chovali jako lidé. Pracovníci obce neustále uklízí
po někom naházené pneumatiky, pytle a další odpad, který tam opravdu nepatří. Obec

hodně dlouhá. Na požadavky
občanů bylo nainstalováno nové zábradlí, které slouží hlavně pro naše seniory. Zase máme v naší obci něco nového.
Jaroslav Bína, starosta obce

Silvestrovské setkání v Ločenicích bude na návsi 31. prosince 2019
Začátek ve 23:30 hodin. Bude se podávat Ločenický silvestrovský punč
a čaj. Ohňostroj začíná o půlnoci. Všichni jste zváni.

byla nucena nechat tento prostor střežit kamerovým systémem. Záznam z kamery se
bude průběžně kontrolovat
a myslím, že zjistíme kdo ten
nepořádek dělá. Rád se pak
s tímto člověkem osobně setkám a nechám si vysvětlit,
proč to vůbec dělá.
Jaroslav Bína,
starosta obce
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K vydařenému letošnímu setkání s důchodci přispěla
velká návštěvnost i pěkný program
Jako již každým rokem tak
i letos pořádala obec Ločenice posezení s důchodci.
A to v sobotu 16. listopadu
2019. Začátek byl ve 14 hodin a i sál byl zaplněn téměř
k prasknutí. Přijelo i hodně
občanů z Nesměně, pro které obec zajistila autobus. Jako tradičně se svým programem vystoupila MŠ Ločenice
a v 18.00 hodin předvedl své
profesionální
vystoupení
Mažoretkový klub Panenky
z Českých Budějovic. Je to
skupina děvčat ve věku 12-18
let, která v roce 2017 a 2018
získala titul MISTR Evropy. Celé odpoledne vyhrávala
k tanci a poslechu Malá kapela Pavla Havlíka. Důchodci měli veškeré občerstvení

Zcela zaplněný sál byl předzvěstí dobré zábavy.
zdarma. A to i díky sponzorům Cukrárna Eviko z Ločenic, Marius Pedersen a.s.
a Čevak a.s. Podávaly se řízky ze salátem, guláš a zákusky. Tímto všem sponzorům

Vystoupení dětí z Mateřské školy Ločenice sklidilo velký potlesk.

A nakonec tancovali snad všichni.

děkuji. Dále i velké díky
Vám všem, kdo jste přišli
na toto posezení. Protože bez
Vás by nebyla tak výtečná nálada a spokojenost ve tvářích našich seniorů. Ti svou

práci již obci odevzdali a řada
z nich přispěla k rozvoji naší obce. Proto si zaslouží naše poděkování a úctu.
Jaroslav Bína,
starosta obce

Také mažoretky zaujaly a bylo na co se dívat.
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Mateřská škola
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Hudební večer

V obci se rozzářil vánoční strom a zazněly koledy
První adventní neděle je tady! Oficiálně začíná vánoční čas a advent. V naší obci
to znamená dokončenou výzdobu obce a rozsvícení vánočního stromečku, které se
uskutečnilo 1. prosince. Tradičně se podával vánoční
punč a čaj.
Paní Matoušková se svým
sborem zazpívali krásné vánoční koledy. Tímto moc děkujeme za krásné vystoupení.
Dodalo to tu pravou vánoční atmosféru! Také děkujeme
dětem z mateřské školy.
Pro všechny děti byla připravena výroba adventního kalendáře a novinka byla vypouštění balónku s přáním.
Děkujeme všem za velkou
účast a jsme rádi, že jste se
přišli pobavit a společně přivítali Vánoce v naší obci.

Vánoční strom majestátně září...
Mám takový velmi dobrý pocit, že letošní rok je výzdoba
opravdu vydařená a bude obci

... a nadšené tváře dětí zase spokojeností a štěstím.
dodávat onu krásnou atmosféru vánočního času.
Přeji Vám krásné a klidné

Vánoce. Hlavně mnoho zdraví,
spokojenosti a dobré nálady.
Bc. Martina Bínová

Mikuláš rozdával bohatou nadílku a čerti naháněli hrůzu
Jako každý rok, do naší obce přišel 5. prosince Mikuláš
s čerty a andílkem. Za básničku nebo písničku rozdával Mikuláš z bohaté nadílky.
A že jich bylo, jak říkanek
a písniček, tak i dárečků.
Čerti byli strašidelní a naháněli hrůzu nejenom dětem,
ale i rodičům. Naštěstí si nikoho neodnesli do pekla. Asi

jsou v naší obci rodiče i děti
hodní. Po besídce byla pro děti připravena tvořící dílnička,
ve které se hojně tvořila hlavně
vánoční výzdoba. Moc nás těší
Váš zájem o besídku a jsme rádi, že se akce účastní stále více
dětí. Doufáme, že připravená
nadílka udělala všem radost.
Veselé Vánoce a celý nový rok.
Bc. Martina Bínová

Básničky a písničky zněly sálem.

Nejen dárečky...

... ale i dílnička děti pobavily.

Pořadatelé i účinkující si zaslouží pochvalu za skvělé odpoledne.
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Nově vybavenou třídu zaplnilo hodně dětí.
Na děti čekal bohatý program
V září do nově vybavené třídy přišlo spoustu malých dětí a naším úkolem bylo společně se staršími dětmi naučit
je pravidlům ve školce a sžít
se s chodem ve školce. Některým se to podařilo dříve, někomu později, je to vždy náročné období jak pro děti, tak pro
rodiče. Ale nakonec to všichni zvládli a nyní se všichni těšíme na společné zážitky. Koncem září nás navštívila lektorka
z projektu Zdraví dětem a při
zábavné hře Jak se Zdravík
skamarádil s Jedlíkem si děti
povídaly o zdravé výživě, naučily se, jak se správně stravovat a kde dělají chyby. V říjnu
nás navštívila paní logopedka,
která nám dala užitečné rady,
jak pracovat s dětmi, které mají nějaký problém s výslovností. Dále nás v říjnu navštívilo
Ekocentrum Šípek se svým výukovým programem o zvířátkách v lese a jak přezimují. Také jsme jeli autobusem do Sv.
Jána n. M. na divadlo. Malinké
děti z toho byly trochu vystrašené, ale pak se jim výlet moc
líbil. A ještě k nám do MŠ přijelo Divadlo Divoloď a zahrálo
pro nás pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Jednou za měsíc nás navštíví
pedagog ze ZUŠ Trhové Sviny
v rámci projektu Spolupráce se
ZUŠ, hrazenou z evropských
dotací. A tak jsme v říjnu mohli přivítat paní Balkovou, aby
dětem ukázala, že hudba a hra
na hudební nástroje je velká legrace a zábava. Dětem připraví
zábavnou hodinku plnou hudby, zpívání a pohybu.
První listopadový den se děti
vyřádily na halloweenské párty, kde si zatancovaly v maskách a zasoutěžily si. Masky
byly hrůzostrašné i roztomilé. A k tomu děti čekalo začátkem listopadu spousta zábavy
ve funparku Panda v Českých
Budějovicích. Děti se vyřádily

a rozpohybovaly celé tělíčko.
Mezi naše tradice před Vánocemi je i fotografování laděné do vánoční atmosféry. Děti
si tak odnesou domů fotografii
pro rodiče s vánoční dekorací
od paní fotografky.
16. listopadu naše děti udělaly
radost našim starším spoluobčanům při besídce v sále místní restaurace, kde zarecitovaly
a zazpívaly básničky a písničky spojené s pohybem na téma
listopad a zima. Účast dětí byla veliká a dětem se vystoupení moc povedlo.
Další vystoupení na veřejnosti čekalo děti na první adventní
neděli u rozsvícení vánočního
stromu na návsi v Ločenicích.
Koledy a vánoční básničky
přednesené dětmi byl krásný
začátek adventu pro všechny
přítomné.
Jako každý rok nás tradičně
ve školce navštívil sv. Mikuláš
se svým doprovodem v podobě anděla se dvěma čerty, jedním legračním a jedním strašlivým. Mikuláš musel častokrát
odhánět zlobivého čerta, aby si
některé děti neodnesl do pekla.
Za statečnost všem dětem pak
předal nadílku.
Před Vánocemi jsme podnikli výlet do Českého Krumlova. Zde jsme navštívili klášter,
kde byl přichystán program pro
děti „Čekání na Vánoce“. Vyzkoušeli jsme si mnohé adventní zvyky, přiblížili si adventní
svátky. Zjistili jsme, jak vypadal advent v dřívějších dobách.
Předvánoční náladu nám dokreslila samotná výroba vánočního dárku. O dva dny později

Vystoupení dětí pro seniory se moc líbilo.

Čertovské dovádění nakonec skončilo nadílkou.
nás čekalo ve školce společné
vánoční tvoření rodičů s dětmi
a malá besídka pro rodiče, kde
jsme si zazpívali koledy a poseděli u dětského punče a napečeného cukroví.
A pak už nás ve školce navštívil samotný Ježíšek a přinesl

dětem pod stromeček krásné
dárky. S dětmi jsme si popřáli
veselé Vánoce a hezké a klidné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok přejeme také Vám všem.
Olga Becherová,
Andrea Bulková

Dovádění v Pandovi v Českých Budějovicích
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Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči na valné hromadě přednesli zprávu o činnosti,
zvolili nový výbor a vyznamenali své úspěšné členy
(Dokončení ze strany 2)
Pak už následovalo přečtení
zprávy z valné hromady v roce 2018, dále zprávy, ve které starosta SDH Ločenice, pan
Jaroslav Fojtl, zhodnotil činnost sboru v roce 2019, který ke dni schůze čítal 31 žen,
72 mužů a 12 dětí. Následovala zpráva pana Josefa Kápla
o práci družstva dětí a dorostu, zpráva paní Anny Brabcové o našem hospodaření
a zpráva paní Marcely Padertové, předsedkyně revizní komise, o stavu našich účtů a jejich správnosti.
Dalším bodem byly volby,
ve kterých se zvolil nový výbor:
Jaroslav Fojtl (starosta)
Jan Blažek (náměstek starosty)
František Šmitmajer (velitel)
Světlana Novotná (jednatel)
Lenka Vítů (hospodář)
Josef Kápl (referent MTZ)
David Šachta (kronikář)
Martin Kříž (strojník)
Jan Stodolovský
(referent prevence
a výchovné činnosti)
Marcel Paderta
(vedoucí kolektivu MH)
Jan Pelech (org. referent sboru)
Jaroslav Kyrian (člen výboru)
František Vrážek (člen výboru)
a revizní komise, jejíž předsedkyní
se stala
Jana Žemličková
a členy
Eva Fojtlová
a Barbora Plchová.

Každoroční radost máme z nových členů, jimiž se letos stali pan Radek Janiš, pan Petr Jílek a manželé Šárka a Lukáš
Glaserovi. Za třicetiletou vytrvalost u sboru byli oceněni paní Hana Černá a pan Zdeněk
Šmejkal a za příkladnou práci pro sbor jsme ocenili pana
Františka Vrážka. Dalšími obdarovanými byli členové družstva dorostu, kteří naši obec
reprezentovali na celostátní soutěži ve Svitavách, kde
se sice neumístili na stupních

Schůzi v zcela zaplněném sále sledovali jak dlouholetí, tak i mladí členové sboru.
vítězů, ale už jenom fakt, že se
tam probojovali, je super.
Dalším bodem byl plán akcí,
které nás čekají v roce 2020,
s plánem nás seznámil pan Fojtl. Neavizovaným bodem schůze bylo poděkování za práci
pro sbor a předání kytičky paní Janě Žemličkové, jednatelce sboru, kterou nahradila paní
Světlana Novotná, paní Anně
Brabcové, hospodářce, po které

funkci převzala paní Lenka Vítů a členkám revizní komise
paní Marii Blažkové, paní Janě
Káplové a paní Marcele Padertové, na jejichž místo nastoupily paní Eva Fojtlová, paní
Barbora Plchová a paní Jana
Žemličková.
V diskuzi nám postupně zástupci okolních sborů děkovali za pozvání, zvali nás na jimi
pořádané akce a přáli v novém

Všem oceněným za práci či reprezentaci sboru patří poděkování.

desetiletí 21. století hodně
zdraví a ať se setkáváme pouze na společenských akcích
a ne na zásahových. Taktéž
pan Bína se ujal slova a poděkoval za dobrou spolupráci se
sborem a na úplný závěr poděkoval pan Šmitmajer panu
Káplovi za práci s družstvem
dorostu a všem popřál v novém roce jen to nejlepší.
Jana Žemličková
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Aktuálně z Nesměně
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V Nesměni je otevřena rekonstruovaná obecní prodejna.
V provozu ji udrží nakupující občané

Opravené prostory, nové vybavení a prodávaný sortiment si jistě získají stálé zákazníky.
Obecní prodejna v Nesměni
byla od druhého zářijového
týdne uzavřena. Budova je více jak 60 let stará a proto došlo k rozsáhlé rekonstrukci,
která trvala do 20. října. Byla
vyměněna celá čelní výloha,
podlaha dostala novou dlažbu, sádrokartonem byl snížen strop, ve skladu potravin

bylo zhotoveno nové zádveří a okno, došlo na výmalbu
interiéru a k zateplení fasády.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci byly 489 887 Kč,
z toho 208 688,90 Kč jsme
obdrželi od Krajského úřadu Jihočeského kraje z dotačního programu „Podpora venkovských prodejen

v Jihočeském kraji, 1. výzva
pro rok 2019“.
Ostatní náklady byly financovány z rozpočtu obce Ločenice. Nájemcem prodejny
byl zakoupen nový obloukový regál potravin a dispozičně upraven interiér.
Prodejna stále nabízí nejen
standardní sortiment potravin,

Prodejna bude fungovat podle toho, jak v ní budou místní občané často nakupovat.

nápojů, ovoce a zeleniny, ale
také drogerii a krmiva pro
zvířata. Zároveň je možné objednat čerstvé maso, či jiné
nestandardní zboží. Stačí se
domluvit s provozovatelkou
prodejny paní Klenkovou.
Pokud má do budoucna prodejna v Nesměni fungovat, je
třeba, aby místní občané, lidé,
kteří zde tráví čas, více nakupovali v místní prodejně. Ne
proto, že je nejlevnější, to bohužel nejde nastavit, ale protože chtějí, aby se tato prodejna v obci udržela.
Pokud máte nějaké připomínky k provozní době prodejny, nabízenému sortimentu, či
něčemu jinému, můžete toto
prodiskutovat s provozovatelkou prodejny nebo se obrátit
přímo na mě. A to buď osobně, telefonicky, či elektronicky (tel: 724 181 329, e-mail:
starosta@locenice.cz).
Aktuální provozní doba je
zveřejněna na vstupních dveří prodejny nebo na internetových stránkách obce:
www.locenice.cz.
Jaroslav Bína,
starosta
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Aktuality z Nesměně

Vánoční strom v Nesměni rozsvítil místostarosta
a před kulturním domem zavoněl punč
Jak již bývá krásným zvykem,
i letos se sešli občané Nesměně při rozsvícení vánočního
stromu před budovou kulturního domu v Nesměni.
Rozsvícení stromku se ujal
pan místostarosta Bohumír
Tomek, který přivítal všechny

přítomné. Následovalo vystoupení Trubačů z Kaplice s vánočními melodiemi pod vedením pana Klaboucha.
Vánoční atmosféru podpořil poslech koled za popíjení
punče.
Bohumír Tomek

Trubači z Kaplice zahráli koledy.

Rozsvícení vánočního stromu doplnilo dobrou náladu.

Zapomenutý čert se našel
V sobotu 7. prosince 2019
uspořádal Nadační fond obce Nesměň tradiční divadelní
představení v podání divadelního spolku J. K. Tyla z Českých
Budějovic Zapomenutý čert.

Představení mělo úspěch a diváky zcela zaplněný sál odměnil herce potleskem.
Nadačnímu fondu za příjemný kulturní zážitek patří
poděkování.

Kulturní dům vyhřívají nové kotle
V kulturním domě v Nesměni bylo během podzimních
dní instalováno nové vytápění.
V prvním patře byly instalovány nové rozvody, topná tělesa
a nový elektrokotel. V přízemí

byl upraven stávající rozvod
a instalován druhý nový elektrokotel. Celková náklady činily 424 722 Kč a bylo financováno z rozpočtu obce Ločenice.
Jaroslav Bína, starosta

55 let od připojení Nesměně k Ločenicím
V rámci reformy obecních
samospráv se Nesměň v roce 1964 stala součástí katastrální obce Ločenice. Správa obce (nejdříve národní
výbor a poté i obecní úřad)
od té doby sídlí v Ločenicích. Ke sloučení došlo formálně po volbách 14. července, v Nesměni byl zvolen
Občanský výbor (předseda
Vlastimil Krátký), aby zastupoval zájmy Nesměně
ve společné obci.

... a víte, že
Péčí státní komise pro jednotná a správná pojmenování míst v republice československé bylo v roce 1922
pozměněno dosavadní jméno NESMEŇ, které se v ústním podání dochovalo dodnes, na NESMĚŇ. Stejně se
stalo i jako sousedním obcím
Chum – změněno na Chlum,
název Měchov se změnil
na Něchov atd.
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Nesměňští hasiči hasili žízeň v Samsonu
Sbor dobrovolných hasičů
v Nesměni uspořádal v pátek 15. listopadu 2019 exkurzi do pivovaru Samson v Českých Budějovicích. Pivovarem
nás provedl osobně pan ředitel
Dan Dřevikovský, který nás
seznámil s historií nejen samotného pivovaru, ale i vzniku pivovarnictví v Českých
Budějovicích a okolí. Pestrý
a poučný výklad zpestřil celou
řadou zajímavých informací
na téma pivo a historie.
Bylo vidět, že pan ředitel dokonale ovládá svou profesi a že ho práce baví, v jeho
podání se exkurze stala dokonalým a příjemným zážitkem.
Závěru prohlídky se ujal sládek pivovaru pan Radim Lavička, i v jeho přístupu bylo
vidět profesionála. Samozřejmě nechyběla ochutnávka nepasterizovaného a nefiltrovaného piva. Chutnalo všem.
Po exkurzi následovala společná večeře a posezení v hospodě v Plavě. Závěrem je třeba poděkovat obchodnímu
zástupci pivovaru, kterým je
pan Václav Mráz, za zprostředkování exkurze.

Prostory pivovaru Samson působí majestátně a stejně tak chutná zdejší pivo.

Tradiční rockové posvícení trvalo skoro do rána
Sbor dobrovolných hasičů
v Nesměni uspořádal v sobotu 26. října 2019 v kulturním
domě v Nesměni již sedmý

ročník tradičního rockového
posvícení. K tanci i poslechu
hrála celý večer oblíbená kapela Kredencz.

Akce se líbila všem účastníkům, a kapela hrála až do půl
třetí ráno. Je třeba poděkovat
všem organizátorům, kapele

Kapela hrála až do rána a s ní vydrželi v sále i spokojení a bavící se tanečníci.

a hlavně skvělému publiku
za pohodový večer plný dobré nálady.
Bohumír Tomek
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Pozemní vysílání DVB-T2

Pozemní televizní vysílání, které je jako jediné
zdarma, přechází na nový standard DVB-T2
Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním
televizním vysílání. V souvislosti s plánovaným přechodem
na novou technologickou platformu DVB-T2 Vás chceme informovat o aktuálních a chystaných krocích.
Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká 60 %
domácností v ČR přijímajících
televizní vysílání prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí DVB-T. Důvodem je uvolnění frekvenčního
pásma 700 MHz, na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro potřeby mobilních operátorů. Je to společné
celosvětové rozhodnutí více
než 190 států, ke kterému se
připojila i Evropská unie.
Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou
nabídku nejsledovanějších televizních stanic a je jediný bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu (satelitní,
kabelové, IPTV) jsou zpoplatněny. Aby nedošlo k omezení pokrytí nebo snížení počtu
vysílaných televizních programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou generaci
digitálního vysílání – standard
DVB-T2. Programy České televize (ČT) a komerčních stanic je možné v DVB-T2 přijímat již nyní, a to v rámci tzv.

přechodových DVB-T2 sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel
ČR. Součástí pozemního vysílání jsou také služby poskytované prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které
umožňuje televizním divákům
přístup k moderním televizním
službám, jako například přístup
do televizních archivů, videa
na přání nebo odloženého televizního sledování.
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad 2019
– červen 2020. Vysílání celoplošných DVB-T sítí bude
v České republice definitivně
ukončeno 30. června 2020.

Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box (cena
startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD
kvalitě a lze je připojit i nejstarším televizorům) nebo televizor, které nový signál umí
přijmout. Podívejte se, které přijímače již byly na příjem
DVB-T2 a kodek HEVC certifikovány www.dvbt2overeno.
cz. V obchodech poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2 ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes. V případě individuálních antén není obvykle potřeba činit žádné změny.
U společných antén v bytových

Vysílač na Kleti.

Zdroj: DENÍK/Pavel Kacerovský

domech je nutné povolat specializovanou servisní firmu. Specializovaných servisních firem
je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co
nejdříve. Jejich seznam také
najdete na webu www.dvbt2overeno.cz.
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši zákaznickou
linku: +420 800 929 929 (Po –
Pa, 8:00 – 20:00), můžete nás
kontaktovat prostřednictvím
webových stránek www.dvbt2overeno.cz a informace jsou
dostupné také prostřednictvím
informačního TV kanálu Nalaďte se na DVB-T2.

Co nám nový standard
DVB-T2 přináší?
Pozemní

televizní

vysílání

„přes anténu“ je bezplatné nezáleží na počtu ani umístění televizoru. Poplatky za příjem pozemního vysílání jsou
stále 0. Dostanete téměř veškeré české programy ve vyšší
kvalitě - ČT vysílá v té nejvyšší HD kvalitě, i řada soukromých TV stanic bude mít
možnost vysílat v HD. Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou státem
garantovány nejméně do roku
2030. Nový vysílací standard
DVB-T2 umožní aktivnější
propojení televizního vysílání s internetem a interaktivní
služby prostřednictvím HbbTV – červeného tlačítka, které je součástí většiny nových
DVB-T2 televizorů. Vysílání DVB-T2 je dostupné v celé ČR.
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TROCHU HISTORIE
Anežka Přemyslovna se narodila v roce 1211 jako nejmladší z dětí Přemysla Otakara I.
a Konstancie Uherské. Ve třech
letech byla poslána na vychování do ženského kláštera ve slezské Třebnici, další její výchova
byla svěřena premonstrátkám
v doksanském klášteře, kde se
měla naučit číst. Ve svých osmi letech se poprvé stala předmětem politických úvah svého
otce a byla zaslíbena devítiletému synovi německého císaře Fridricha II. Jindřichovi VII.
Místem výchovy budoucí císařovny se na šest let stal dvůr rakouského vévody Leopolda VI.
Babenberského. Jindřich VII.
se ale nakonec oženil s Markétou, dcerou Leopolda a Anežka se musela vrátit zase domů.
V roce 1226 přijelo do Prahy
na námluvy poselstvo anglického Jindřicha III., který o tři roky
později zasnoubení zrušil.
Anežce bylo v té době 18 let
a byla jí přisouzena role čekající nevěsty předurčené k tomu,
aby svým sňatkem pomohla
dotvořit mozaiku mezinárodních vztahů a zájmů vládnoucích evropských rodů a Přemyslovci se k nim mohli počítat
zásluhou Anežčina otce.
Poslední nabídka učiněná
Anežce přišla opět od německého císaře Fridricha, Anežka ji však nepřijala. Za života
jejího otce Přemysla Otakara I. by takové rozhodnutí bylo asi sotva myslitelné. Přemysl však zemřel v roce 1230
a jeho syn a následník trůnu,
Anežčin bratr Václav, jí ponechal v rozhodování naprostou
volnost. Nová rodinná situace
jí pomohla k tomu, aby opustila mnohdy až potupnou roli čekající nevěsty a vzala svůj
další osud pevně do vlastních
rukou. Když jí osud připravil
o možnost stát se královnou, či
dokonce císařovnou římskou,
hledala novou cestu, která by
naplnila její životní ambice.
V dobovém ovzduší rozvíjející se nové zbožnosti, kterou

Anežka Přemyslovna

Anežka Přemyslovna

Kaple Ločenice.

ve střední Evropě šířili zejména františkáni, se stala Anežce
vzorem její sestřenice Alžběta
Duryňská, která založila špitál v Marburku a v roce 1235

byla po své smrti prohlášena
za svatou.
Tuto cestu pro sebe zvolila
i Anežka a již roku 1232 založila poblíž kostela sv. Haštalana

Vzpomínka

Mše sv. v ločenické kapličce
V sobotu 16. listopadu 2019
byla v ločenické kapličce mše
svatá věnovaná svaté Anežce České. Anežka Česká byla kněžna z rodu Přemyslovců,
která byla blahořečena před 30
lety v Římě. Této patronce je
zasvěcena i naše kaplička. Ráda bych poděkovala panu faráři Koutskému z Písku, který
celebroval v kapličce mši svatou a paní Ludmile Ehrlichové
za hudební doprovod. Náš pan

farář Jenda Mikeš byl tou dobou na slavnosti v Římě.
Při mši se také zavzpomínalo na 17. listopad a sametovou revoluci, jak v kapličce,
tak i druhý den v kostele svatého Jana Nepomuckého, kam
farností patříme. Hrála a zpívala se naše česká hymna a píseň Jaroslava Hutky Náměšť
(Krásný je vzduch, krásnější je
moře). Bylo to dojemné.
Marie Fojtlová

ve Starém Městě pražském špitál sv. Františka. Následujícího
roku přibyla v blízkosti špitálu
hned dvojice klášterů: mužský
klášter menších bratří sv. Františka a ženský protějšek, klášter
řádu sv. Kláry. Byl to v dané
době velkolepý podnik, na který přispěla i Anežčina matka
královna Konstancie a dokonce
i sám král Václav I.
Vyvrcholením byl vstup samé
Anežky Přemyslovny do kláštera na jaře roku 1234 a záhy
stanula v čele svého kláštera jako abatyše. Následujících sedm
let se snažila o vytvoření vlastního řádu, jak dokládá četná
korespondence s papežem Řehořem IX., který ale její snahy
odmítal. Anežka ale nezatrpkla,
jak o tom svědčí jednání s Řehořovým nástupcem Innocencem IV. po roce 1243. Kromě
toho nepřestala aktivně zasahovat do veřejného života. Výrazně se to projevilo v roce 1249,
kdy pomohla zmocnit se Prahy
svému bratrovi, českému králi
Václavovi I., který čelil odboji
svého syna Přemysla a také se
podílela na smírném vyřešení
sporu mezi oběma muži.
Kolem špitálu sv. Františka
se sdružilo bratrstvo, kterému
povolil roku 1250 papež nosit
vlastní řádové oblečení, plášť
s křížem a hvězdou. Tak byl
položen základ jediného českého řádu křižovníků s červenou hvězdou. Anežka prožila ve svém klášteře ještě celou
dobu vlády svého synovce
Přemysla Otakara II., který padl v bitvě na Moravském poli roku 1278. Zemřela ve věku
71 let roku 1282.
Dlouho, velmi dlouho se však
ještě nenaplnilo to, oč Anežka
usilovala, totiž o svatořečení.
Až teprve papež Jan Pavel II.
v roce 1989 Anežku Českou
svatořečil.
Podle knihy Královská trilogie, autor Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., zkráceno.
Anna Brabcová

Číslo
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Svoz odpadu

2019

SVOZOVÝ PLÁN PRO ROK 2020, PLATNÝ OD 6. 1. 2020
Komunální
odpad

BRKO

1x za 14 dní
STŘEDA
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
ČTVRTEK
STŘEDA
NESMĚŇ
LICHÝ TÝDEN
Svoz odpadu probíhá od 5:30 do 22:30 hod

LOČENICE

ČTVRTEK

PLASTY

PAPÍR

1x za 14 dní
ČTVRTEK
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
ČTVRTEK
LICHÝ TÝDEN

1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN
1x za 14 dní
PÁTEK
LICHÝ TÝDEN

SKLO

Kovové obaly

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 30 dní

1x za 30 dní

Svozový plán pro komunální odpad v roce 2020
MĚSÍC

Zelená známka
Svoz 52x

Červená známka
Svoz 42x

Žlutá známka
Svoz 26x

Modrá známka
Svoz 13x

leden

každý týden

1, 2, 3, 4, 5

1, 3, 5

3

únor

každý týden

6, 7, 8, 9

7, 9

7

březen

každý týden

10, 11, 12, 13

11, 13

11

duben

každý týden

14, 15, 16, 17, 18

15, 17

15

květen

každý týden

19, 21

19, 21

19

červen

každý týden

23, 25

23, 25

23

červenec

každý týden

27, 29, 31

27, 29, 31

27, 31

srpen

každý týden

33, 35

33, 35

35

září

každý týden

37, 39

37, 39

39

říjen

každý týden

40, 41, 42, 43, 44

41, 43

43

listopad

každý týden

45, 46, 47, 48

45, 47

47

prosinec

každý týden

49, 50, 51, 52, 53

49, 51, 53

51

Svoz podle
kalendářních
týdnů

Změna ceny ročních - jednorázových známek a pytlů na odpad
Zastupitelstvo obce Ločenice odsouhlasilo na svém 13. zasedání dne 28. 11. 2019 navýšení ceny
poplatku za svoz komunálního odpadu v roce 2020.

V roce 2020 bude svoz komunálního odpadu se žlutými
známkami i nadále probíhat 1x
za 14 dní lichý týden.

ZELENÁ
ZNÁMKA

ČERVENÁ
ZNÁMKA

ŽLUTÁ
ZNÁMKA

MODRÁ
ZNÁMKA

2 370 Kč

2 150 Kč

1 600 Kč

1 050 Kč

Svozový plán pro BIO odpad v roce 2020
Měsíc

Den

Měsíc

Den

Březen

25. 3.

Srpen

12. 8., 26. 8.

Duben

8. 4., 22. 4.

Září

9. 9., 23. 9.

Květen

6. 5., 20. 5.

Říjen

7. 10., 21. 10.

Červen

3. 6., 17. 6.

Listopad

4. 11., 18. 11.

Červenec

1. 7., 15. 7., 29. 7.

JEDNORÁZOVÁ JEDNORÁZOVÝ
ZNÁMKA
PYTEL
100 Kč

120 Kč

Úhrady poplatků za odpad a ze psů
Prodej ročních známek na komunální odpad pro rok
2020 a také výběr poplatků ze psů bude zahájen v pondělí
13. ledna 2020 (pouze v úředních hodinách).
Prodej známek a výběr poplatků ze psů v Nesměni bude
v pondělí 13. ledna 2020 v budově bývalé školy (od 16:00
do 18:00 hodin).
Roční známky, jednorázové známky a poplatky ze psů lze
uhradit i na Poště Partner v Ločenicích.

14

Plánované akce obcí 2019-2020
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2019

Plán akcí Ločenice 2019-2020

Plán akcí Nesměň 2019-2020

31.12.2019 – Půlnoční ohňostroj v Ločenicích – náves (pořádá obec)
25.01.2020 – Hasičský ples (pořádá SDH)
22.02.2020 – Masopust – celý den sál (pořádá obec+SDH)
14.03.2020 – V. Obecní bál Ločenice s překvapením – sál (pořádá obec)
28.03.2020 – Maškarní karneval pro děti a dospělé (pořádá obec +SDH)
30.04.2020 – Stavění májky – hřiště (pořádá obec +SDH)
30.05.2020 – Dětský den – sportovní areál Ločenice (pořádá obec)
20.06.2020 – Memoriál Václava Šmejkala – hřiště (pořádá SDH)
27.06.2020 – Výstava stabilních motorů a staré techniky – park Ločenice
(pořádá obec)
04.07.2020 – Oslava 660 let založení obce Ločenice.
25.07.2020 – Rybí hody – hřiště (pořádají místní rybáři+obec)
08.08.2020 – 6. ročník fotbalové turnaje o pohár starosty obce, večer disco,
(pořádá obec)
04.09.2020 – Rozloučení s létem - hřiště (pořádá SDH)
26.09.2020 – Drakiáda – kopec Stráž (pořádá obec)
10.10.2020 – Soukromá akce (hřiště)
14.11.2020 – Posezení s důchodci s dechovkou – sál (pořádá obec)
29.11.2020 – Rozsvícení vánočního stromu v Ločenicích – náves (pořádá obec)
04.12.2020 – Valná hromada SDH Ločenice – sál (pořádá SDH)
05.12.2020 – Čerti (pořádá obec)
31.12.2020 – Půlnoční ohňostroj Ločenice – náves (pořádá obec)

31.12.2019 – Půlnoční ohňostroj, přivítání nového roku v Nesměni
18.01.2020 – Myslivecký ples (pořádá MS Nesměň, z.s.)
08.02.2020 – Masopust
07.03.2020 – MDŽ (odpoledne) Hasičský ples (večer pořádá SDH Nesměň)
06.06.2020 – Oslava 670 let založení obce Nesměň

OBECNÍ ÚŘAD NESMĚŇ
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 - 9:00
Úterý
7:00 – 10:00 / 15:30 – 16:30
Středa
ZAVŘENO
Čtvrtek
7:00 – 10:00
Pátek
7:00 – 10:00 / 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

OBECNÍ ÚŘAD LOČENICE

Knihovna 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

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

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

Pošta Partner Ločenice
Odpovědná osoba:
Hana Huličková
tel: 725 519 529
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

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

Ordinační hodiny MUDr. Seidenglanzové v Trhových Svinech
Kurativa
(běžná lékařská péče)

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

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

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

MUDr. Tereza Seidenglanzová - dovolená
Oznamujeme všem, kteří plánují návštěvu lékaře na konci roku
2019, že naše obvodní lékařka MUDr. Tereza Seidenglanzová
v Trhových Svinech bude mít dovolenou.
A to v pátek 27. prosince a v úterý 31. prosince. V akutních případech bude zastupovat také v Trhových Svinech MUDr. Kopečný
ve svých ordinačních hodinách.

Jako každý rok bude
v obci Ločenice probíhat
tříkrálová sbírka.
V sobotu 4. 1. 2020
od 8:00 hod.

Číslo
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Inzerce

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

Kominictví Jindřich Hlavatý
Provádíme čištění a provozní
revize spalinových cest,
vložkování komínů, opravy
komínů na pevná
i plynná paliva
Jsme členy společenstva kominíků ČR

Provozní revize
spalinových cest
Revize kotlů na tuhá paliva
Čištění komínů
Stavby komínů
Opravy komínů
Vložkování komínů
Opravy přístupových lávek
Tel: 604 921 335 / 380 311 393
E-mail: jindrichhlavaty@seznam.cz

Netřebice 53, 382 32 Velešín
IČO: 72148390

16

Inzerce

EVA KOPTOVÁ
373 22 LOČENICE 16

Číslo

MOB. 723 190 823
TEL. 387 962 120
E-MAIL: INFO@EVIKO.CZ

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

20
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Restaurace
POD
LOČENICKÝM
VRCHEM
Hotovková
a minutková kuchyně
Obědy
(polední menu)
Večeře

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

ANTÉNY
SATELITY
prodej - instalace
servis
INSTALACE
ELEKTRONIKY
Bohumír Tomek
Nesměň 93
374 01 Ločenice
Tel: 602 932 222

2019

Gambrinus 10°
Kozel 11°
Nabízíme možnost konání:
Svatby
Narozeniny
Večírky
Smuteční hostiny
Rauty
a jiné akce
Veškeré informace
a rezervace na tel.:
774 729 064
603 860 904
Těšíme se na Vaši návštěvu
Ločenice 158
(na návsi)
Otevírací doba
Pondělí 11:00 – 22:00
Úterý

11:00 – 22:00

Středa

11:00 – 22:00

Čtvrtek

11:00 – 22:00

Pátek

11:00 – 24:00

Sobota

16:00 – 24:00

Neděle

14:00 – 20:00

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. 3. 2020
Zpravodaj obce Ločenice a osady Nesměň vydává Obecní úřad Ločenice, Ločenice 158, 373 22 Ločenice, 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.

