Výběrové řízení na provozovatele restaurace v KD
Obec Losiná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části
nemovitosti: Budova č.p. 240 par. č. st. 371 zapsaná na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště
Plzeň-město. Jedná se o nebytové prostory v kulturním domě o výměře
334,9 m2 – RESTAURACE včetně vybavení.
Bylo vypsáno výběrové řízení. Restaurace prošla v roce 2013
rekonstrukcí, zařízení restaurace a kuchyně jsou ve vlastnictví obce.
Podrobné informace a požadavky najdete na internetových stránkách obce
www.losina.cz nebo je poskytne starosta obce na tel.č. 377 916 216 nebo
734 612 012 (604235076, 739679005) nebo osobně v kanceláři OÚ v
úředních hodinách. Nabídky jsou přijímány do 16. 6. 2014 do 12 hodin.
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Zpráva z veřejného zasedání

Prázdniny v MŠ

V úterý 13. května 2014 proběhlo veřejné zasedání zastupitelstva
obce. Kulturní dům byl tento den naposledy otevřen. Na programu tedy
bylo i zadání výběrového řízení na nového provozovatele restaurace.
Dále byly projednávány dotace na zateplení mateřské školy a oprava
místní komunikace ke školce. Přečtena a schválena byla závěrka a
závěrečný účet obce. V diskusi se probírala zejména situace kolem
betonárny v Losiné.
Další veřejné zasedání zastupitelstva proběhne v měsíci červnu
a občané jsou na něj zváni!

Mateřská škola oznamuje přerušení provozu v době hlavních prázdnin
od 28. 7. do 31. 8. 2014. V době od 1. 7. do 25. 7. 2014 budou na základě
závazné přihlášky přijímány pouze děti zaměstnaných matek.

Hasičská slavnost

Zmařená práce
Neznámý vandal v noci dne
5. 5. 2014 mezi 21 – 23 hodinou
zničil nástěnku a portál s názvem
Osada Kouty, který byl osazen na
neobdělávaném cípu louky před
vjezdem do této osady. U chatařů
měl velký úspěch, bohužel u jiných
občanů nikoliv. Po své týdenní
existenci byl dosud neznámým
vandalem zničen.
Případem se zabývá Policie ČR.
František Janoch, osadakouty@gmail.com

Sbor dobrovolných hasičů
v Losiné si Vás dovoluje pozvat na
slavnostní
schůzi
konanou
k příležitosti 120. výročí založení
sboru. Schůze proběhne 23. května
od 18 hodin v sále restaurace Pod
lesem. Vystoupí děti z mateřské
školy a proběhne předání ocenění
zasloužilým členům.
Zváni jsou všichni občané,
které zajímá práce našich hasičů.
Dále si Vás dovolujeme
pozvat na přehlídkové oslavy
konané v sobotu 24. května od
11 hodin v areálu TJ Sokol Losiná.
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Auto-moto dětský den

Svoz nebezpečného odpadu

Srdečně Vás zveme na oslavu Dne dětí, která se bude konat v neděli
1. 6. 2014 od 14 hodin v areálu TJ Sokol Losiná Pod lesem. Na děti čeká
autolakovna, autoopravna, autodoprava, poznávání značek apod.
V doprovodném programu uvidíte výstavu veteránů, hasičskou techniku a
zažijete drumming circle (skupinové bubnování).

Ve středu 21. 5. 2014 od 8:00 do 18:00 proběhne svoz nebezpečného
odpadu pro občany. Na sběrné místo: LOSINÁ, SPODNÍ CESTA
U KULTURNÍHO DOMU, je možno odkládat:

Premiéra za tři týdny!
Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012
uvede jako svoji třetí premiéru hru Vladimíra
Renčína, Jindřicha Brabce a Hany Čihákové,
zpracovanou na námět Aristofanovy Lysistraty
Nejkrásnější válka.
Představení se koná v Losiné na
venkovním jevišti „Pod lesem“ v sobotu 7. 6.
2014 a v neděli 8. 6. 2014 vždy od 20 hodin.
Vstupné: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 60 Kč.
Předprodej vstupenek se uskuteční:
- v bočním vchodu do kulturního domu
v Losiné 27. 5. 2014 od 19:00 do 19:30.
- na stadionu v Losiné 2. 6. 2014 od 19:00 do 19:30.
Budeme se snažit, abyste se dobře pobavili. Zveme Vás, přijďte se
podívat, určitě se zasmějete, ať už to dopadne jakkoliv ☺. Těšíme se.
Eliška Fremrová

• znečištěné obaly od barev, olejů apod.
• barvy, lepidla, chemikálie v uzavřených nádobách
• zářivky, výbojky, AKU – baterie, monočlánky
• pneumatiky osobní bez disků
• televizory, rádia, monitory
• mrazáky, lednice, bojlery, sporáky
• vyřazené léky
• upotřebené oleje, brzdové a nemrznoucí kapaliny v uzavřených nádobách
Žádáme občany, aby odpad neukládali na stanoviště před a po termínu
svozu. Odpad ukládejte odděleně na určené místo. Děkujeme!

Řezbářské sympozium
V sobotu 7. června 2014 se od 13 do 20 hodin na náměstí ve Starém
Plzenci koná akce Řezbářské sympozium a řemeslné trhy. Vstupné je
zdarma. Představí se řezbáři se svými díly, hudební kapely Přes tyče,
Žesťová kapela ZUŠ St. Plzenec a PF Band. Bude pokřtěna kniha Barokní
zámky – příběhy a lidské osudy. Pro veřejnost bude otevřena Rotunda sv.
Petra a Pavla od 13 do 17 hodin. V kostele Narození Panny Marie bude
přednášet RNDr. Martin Lang na téma Poodhalené tajemství kostela
Narození Panny Marie od 17:00 do 17:30 hodin.
Ve stejný den se koná Music Fest v prostoru firmy Bohemia Sekt od
12 do 22 hodin.

Oznámení přerušení dodávky elektřiny
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás informovat o plánovaném
přerušení dodávky elektřiny v Losiné – od čp. 61 směr k bývalé pile
Bambousek kolem Auta Moulis k čp. 192, od čp. 112 až k čp. 423, při
hlavní cestě od čp. 103 směrem na Chválenice, a to dne 22. 5. 2014 od 8:00
do 14:00. Z důvodu bezpečnosti je zapotřebí považovat i v této době el.
zařízení za zařízení pod napětím. Děkujeme za pochopení!
ČEZ Distribuce a.s.
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Tento víkend Evropské volby
Občané mohou využít své možnosti svobodně volit a dostavit se
k volbě poslanců do Evropského parlamentu, která probíhá v pátek 23. 5.
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00 v přízemí
budovy obecního úřadu. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
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